NIEUWSBRIEF nr. 2, zondag 6 september 2020
1. ‘s Ochtends en ‘s middags 10 minuten eerder naar binnen.
Met ingang van morgen gaan de deuren 10 minuten eerder open. ‘s Ochtends om 08.20 uur
en ‘s middags om 12.50 uur. Het handen wassen kost namelijk erg veel lestijd.
Wanneer de kinderen op school komen kunnen ze vanaf 08.20 uur en 12.50 uur gelijk
doorlopen en in hun klas hun handen wassen. De leerkrachten kunnen dan direct om 08.30
uur en 13.00 uur met de lessen beginnen.
De kleutergroepen verzamelen zich vanaf 08.20 uur en 12.50 uur op het schoolplein en gaan
stipt om 08.30 uur en 13.00 uur naar binnen. Laatkomers kunnen (zonder ouders) dan alleen
via de hoofdingang naar binnen. Natuurlijk rekenen we erop, dat iedereen op tijd is!!

2. Vakantierooster en overzicht studiedagen en vrije middagen.
Vakanties De Vier Windstreken:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Tweede paasdag
Meivakantie
Hemelvaart en dag na hemelvaart
Tweede pinksterdag
Zomervakantie

eerste dag:
12-10-2020
21-12-2020
22-02-2021
02-04-2021
05-04-2021
26-04-2021
13-05-2021
24-05-2021
12-07-2021

Studiedagen De Vier Windstreken:
woensdag
vrijdag
dinsdag
donderdag & vrijdag
maandag
vrijdag

25-11-2020
19-02-2021
06-04-2021
20-05-2021
14-06-2021
09-07-2021

Vrije middagen De Vier Windstreken
vrijdagmiddag
donderdagmiddag

04-12-2020
17-12-2020

laatste dag:
16-10-2020
01-01-2021
26-02-2021

07-05-2021
14-05-2021
20-08-2021

21-05-2021

3. Gymkleding.
Na de eerste drie weken ziet gymjuf Eva graag het volgende in de gymzaal terug:
● Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 dragen een shirt, een lange of korte broek en
hebben gymschoenen aan.
● Het dragen van gymschoenen is - nu het douchen voorlopig niet aan de orde is vanuit hygiënisch oogpunt erg belangrijk. En het scheelt ook heel wat pijn bij kleine
ongelukjes (bijvoorbeeld: teen tegen een bank stoten of per ongeluk op iemands voet
staan).
● Het hoeven geen dure schoenen te zijn. Bij Decathlon, Van Haren en Primark zijn
gymschoenen prettig geprijsd.
In verband met de veiligheid mogen de kinderen geen sieraden dragen (ook geen horloges)
en lang haar graag in een staart.
En heeft een kind geen gymkleren mee, dan kan hij of zij niet naar gym.

4. Vier S’en test en sportparticipatie interviews.
Als onderdeel van het Jump-In programma staat op donderdag 10 september voor de
kinderen uit de groepen 3 en 4 de jaarlijkse vier S'en test op het programma. Deze vier S’en
staan voor de vaardigheden: Stilstaan, Springen-kracht, Springen-coördinatie en Stuiten. Zie
ook:
https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/blijven-wij-gezond/jij-school/jump-toolkit/motor
ische/
En de sportparticipatie interviews vinden voor de groepen 8, 7 en 5 op maandag 20
september plaats en voor de groepen 6, 4 en 3 op dinsdag 21 september. Ook de
sportparticipatie interviews zijn een onderdeel van het Jump-In programma. Zie ook:
https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/blijven-wij-gezond/jij-school/jump-toolkit/sportbewegen/#h407a35b3-c3fa-4dc0-b369-bb57eb4cfddf

5. Prachtig resultaat vergroend en uitgebreid kleuterplein.
Het vergroende en uitgebreide kleuterplein ziet er werkelijk prachtig uit! Niet alleen onder
schooltijd wordt er door de kinderen gespeeld. Ook na schooltijd en in het weekend wordt
er volop gebruik van gemaakt.
Weet u wat heel leuk en ook wel weer heel bijzonder is? Dat bijna alle groepen een stukje
tuin hebben geadopteerd. Voor dat stukje geadopteerde tuin zorgen ze voor het onderhoud
(onkruid wieden, plantjes water geven en zwerfvuil verwijderen). Zo houden we “samen met
elkaar” het plein mooi! Bij ieder stukje staat een bordje met de naam van de groep.
Maandagmiddag 14 september wordt het plein in kleine kring officieel geopend.

6. Mogelijk lesuitval bij testen leerkrachten met milde gezondheidsklachten.
Wanneer leerkrachten milde gezondheidsklachten hebben moeten ook zij zich conform de
RIVM richtlijnen laten testen. Zoals u vast uit de media weet loopt de wachttijd bij de
teststraten en de laboratoria op. Dit heeft als gevolg dat de duur tussen het aanmelden voor
een test en het ontvangen van de uitslag kan oplopen tot maar liefst 5 dagen! Het vinden
van vervanging is op dit moment nog steeds erg moeilijk met als gevolg dat we op enig
moment genoodzaakt zullen zijn om een groep naar huis te sturen. Dit doen wij niet graag,
maar kan dan niet anders en rekenen wij op uw begrip.

