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Weer naar school
Maandag 21 augustus begint de school weer. Hebben jullie een goede vakantie gehad en zijn jullie goed
uitgerust? Wij hopen het. Het team heeft er in ieder geval heel veel zin in. Wij hopen de kinderen ook.
_________________________________________________________________________________________

Vijf gelijke schooldagen
Het gaat dan nu beginnen. Het eerste schooljaar met vijf gelijke schooldagen. Voor de kinderen u en wij
betekent dit wennen aan nieuwe gewoonten en afspraken. Dit soort veranderingen brengen altijd wat
onzekerheid met zich mee, soms wat ergernis, maar biedt ook nieuwe kansen. In ieder geval helpt het als we
met elkaar communiceren over wat er niet goed gaat, beter kan en over wat juist wel positief is. In ieder geval
is er door alle betrokkenen bij de school goed over nagedacht, maar “kinderziektes” zijn niet uit te sluiten. In
gezamenlijk overleg lossen we die op. Dat doen we als team, maar hopelijk ook met u als dat nodig mocht zijn.
Maar zeker ook met de kinderen. Dagelijks zal er in het begin worden teruggekeken op hoe het gaat. Zij kunnen
prima aangeven wat goed gaat en wat beter kan. Eigenaarschap noemen wij dat.

Wat verandert?
De kinderen blijven allen over op school en nemen dus soms voor het eerst een lunchtrommeltje mee. Wilt u
zorgen voor genoeg eten, maar zeker niet teveel. Na de lunch zijn zij binnen uiterlijk twee uur weer thuis. Wat
betreft drinken, geen frisdrank maar een gezonde drank. Geen snoepgoed, gewoon gezonde voeding.
Was u gewend direct na school een afspraak met de leerkracht van uw kind te maken; dat verandert. Omdat wij
binnen dit nieuwe systeem niet meer als team een gezamenlijke middagpauze hebben, doen we dit aansluitend
aan school. Dat betekent dat een gesprek met de leerkracht pas plaats kan vinden vanaf 14.45 uur. Voor een
korte mededeling kunt u natuurlijk wel direct aansluitend aan school even binnenlopen.
Het team heeft de supervisie over de lunch en het buitenspelen. Tevens zijn wij dan in staat om alle
leerkrachten hun op de CAO-gebaseerde middag-/rustpauze te gunnen. In ons prikkelrijke vak, erg belangrijk,
net als voor de kinderen. Alleen in de kleutergroepen maken we extra gebruik van ouders die in elke klas
aanwezig zijn om de jongsten te begeleiden bij het eten en spelen op dat moment. Zij zijn onderlegd in het
begeleiden van kinderen.
Elke collega zal zijn/haar weg zoeken om het samen eten zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Dat kan
groepsafhankelijk best verschillen. Op het moment dat een leerkracht de eigen lunchpauze van een half uur
heeft, heeft een andere collega de supervisie over die groep. Tijdens dat half uur wordt gegeten en in rust,
zelfstandig gewerkt. De supervisie gaat over twee groepen tegelijkertijd.
Het buitenspelen gaat in drie groepen. Dit omdat ons plein te klein is om alle groepen tegelijk buiten te kunnen
laten spelen. Achter de school wordt alleen nog gespeeld door de jongsten van school. Voor de midden- en
bovenbouw is er speelgelegenheid voor en naast de school.
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Schoolplein vernieuwd
In de vakantie is hard gewerkt om het achterplein van
de school om te toveren in een mooie en fijne
speelplek voor de jongsten van de school. De
werkzaamheden worden weliswaar volgende week
helemaal afgerond. Dan is het klaar om de jongsten
tijdens de (lunch)pauze de nodige beweging en plezier
te bezorgen. Uiteraard zullen we dit met de kinderen
samen in gebruik nemen!

Verkeerssituatie is veranderd
Vorig schooljaar is er veel overleg geweest met de gemeente om de slechte, onveilige verkeerssituatie op het
kruispunt Lient en Buitenveldse weg te verbeteren. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de aanleg van een
zebrapad en een omlegging van de aan- en afvoerroute naar de school. Hiermee wordt het aantal
verkeersbewegingen op genoemd kruispunt stevig verminderd en daardoor veiliger. De enige discussie die wij
met de gemeente nog voeren gaat over de hoogte van de verkeersdrempel net voor de brug, vanaf het dorp.
Die is wel verplaatst, maar niet hoger geworden. Hierdoor is het nut als snelheidsverminderaar onvoldoende.
We hopen dat de nieuwe situatie het oversteken naar school makkelijker en veiliger maakt. Maar dat hangt ook
af van het rijgedrag van de ouders die hun kind met de auto komen brengen. Ik vertrouw erop dat dit goed zal
gaan. Mocht je feedback hebben op wat er is gecreëerd, dan horen wij dat graag.
Iedereen bedankt die vorig jaar heeft meegeholpen met het opzetten en uitvoeren van de oversteekregeling!

Op de fiets naar school (zie ook hoofstuk 2.3 van de schoolgids)
Veel kinderen komen naar school op de fiets. Logisch. Maar ons idee is dat er best kinderen zouden kunnen
komen lopen. Ik wil jullie vragen hierover kritisch na te denken. Lopen verminderd de druk op de beschikbare
fietsenstallingsruimte. Het is ook nog erg gezond.
De kinderen van groep 8 die moeten fietsen kunnen hun fiets stallen voor de school in de beschikbare rekken.
De overige kinderen stallen hun fiets achter de school in de daarvoor bestemde rekken. Elke ochtend zal
iemand van ons dit coördineren. Er mag op het plein NIET gefietst worden!!

Fijne eerste schoolweek!!
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