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Van de directie
Beste ouders,
Vorige week ben ik, naast Ronald Pieck, gestart als directeur van de school van
uw kind(eren).
In de afgelopen dagen heb ik mezelf in de meeste groepen voorgesteld aan de
kinderen. De belangrijkste vragen - hoe oud bent u en wanneer bent u jarig werden uiteraard als eerste gesteld en daar heb ik dan maar ook eerlijk
antwoord op gegeven... Nu de klassen weer compleet zijn zal ik vaker mijn
gezicht laten zien, zodat alle kinderen straks weten wie ik ben.
Mijn eerste indruk van de school is zeer positief! Ik zie hele betrokken en kundige
leerkrachten en een positief leerklimaat.
In de komende periode ga ik me voornamelijk bezig houden met het leren
kennen van de school en het team en met de voorbereidingen op het nieuwe
schooljaar.
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Ronald is nog tot de zomervakantie aanwezig voor de dagelijkse aansturing van
de school en dat is erg fijn.
Helaas is het vanwege de RIVM-richtlijnen nu moeilijk om persoonlijk kennis met u
te maken. Wel ben ik telefonisch of per mail bereikbaar voor uw vragen of
opmerkingen. Mijn emailadres is noortje.vandelaar@obspassepartout.nl.
Voor nu wens ik u een fijn weekend en hopelijk tot snel!
Noortje v.d. Laar

Van de directie 2
Deze week zijn we weer volledig opgestart en wij, school, hebben de plicht om
de richtlijnen van het RIVM en het protocol na te leven. Dat is natuurlijk een
uitdaging, bijvoorbeeld bij kleuters en op KC5 als het om handen wassen gaat
(met alle kinderen en 1 wastafel). Daar zoeken we oplossingen voor.
De 1.5 meter onderlinge afstand tussen volwassenen is ook zo iets. Bij het
brengen van de kinderen in de ochtend wilden ouders nog wel eens blijven
“hangen” in de knuffelzone voor het hek, waardoor het snel vol loopt. Gelukkig is
het na de opstart en het Parro-bericht nu een stuk rustiger. Onze complimenten
aan u allen! Samen bestrijden we Corona en dat zien we gelukkig terug! Dank u
wel!
Helaas is niet overal een oplossing voor, met name bij ziekte of indien een
collega in de risicogroep valt, geeft dat een grote druk op het aanwezige
personeel. Als er iemand uitvalt kunnen we minder dan voorheen, want we
moeten ook met RIVM-richtlijnen rekening houden. (We kunnen hierdoor geen
groepen verdelen of samenvoegen) Zo moesten we vrijdag helaas een groep
vrij geven, omdat we geen personeel meer hadden.
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Wij doen ons best om de kinderen en ook de volwassenen een veilige en
prettige omgeving te bieden en zo min mogelijk overlast voor ouders te
bezorgen, maar we vragen u wel om begrip als we in uiterste noodzaak een
groep thuis moeten laten.

Gymnastiek
Vanaf maandag 8 juni wordt het “oude” gymrooster weer gehanteerd. De
gymlessen zullen buiten plaatsvinden, zoals sinds de herstart van 11 mei het
geval is.
We willen u vriendelijk verzoeken om met onderstaande rekening te houden op
de dagen dat uw kind gym heeft:
-

De leerling gymt in zijn/haar gewone kleding.
De leerling heeft makkelijk zittende kleding aan.
De leerling heeft schoenen aan. I.v.m. de veiligheid en goede deelname aan de
lessen draagt de leerling geen slippers.
Sieraden, horloges, kettingen, ringen, etc. zijn i.v.m. de veiligheid niet toegestaan
tijdens de gymlessen. Op de gymdagen worden deze zo veel mogelijk thuis gelaten.
Houdt u ook de weersverwachting goed in de gaten en pas indien nodig de kleding
van uw kind hier op aan. Het heeft de aanbeveling om uw kind thuis in te smeren
met zonnebrandcrème bij zonnig weer.
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De gymdagen:
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A
Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 5C
Groep 6A
Groep 6B
Groep 6C
Groep 7A
Groep 7B
Groep 7C
Groep 8A
Groep 8B
Groep 8C

maandag
maandag
maandag even weken
maandag oneven weken
woensdag
maandag oneven weken
maandag even weken
maandag
maandag
maandag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag

donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
woensdag
dinsdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag

Afscheid groep 8
Ondanks Corona is voor het afscheid van groep 8 toch een leuk programma in
elkaar gezet.
Helaas kunnen we geen ouders uitnodigen, maar we zetten de musical op film,
zodat alle ouders van groep 8 leerlingen hem wel kunnen zien en thuis met hun
kind kunnen bekijken. De afscheidsdag wordt ook leuk en gezellig. Alle ouders
van groep 8 worden hierover later geïnformeerd door de leerkrachten.
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Kalender
De kalender van de school kunt in Parro altijd bekijken. Alle extra activiteiten tot
aan de zomervakantie zijn opgeschort.

