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Agenda

Agenda
Nieuw schooljaar…
Wijzigingen en
maatregelen i.v.m. het
Corona-virus
Startgesprekken
Samen bouwen in
Vertrouwen

De school gaat om 12.15 uur uit
Schoolreis groep 3-8
Startgesprekken (1)
Startgesprekken (2)

Bijlagen:

De zomervakantie is bijna voorbij en het nieuwe schooljaar wenkt. De voorbereidingen voor
het nieuwe schooljaar zijn in volle gang. Vanaf deze plaats wensen we u een gezegend
schooljaar toe. Er kan best een opzien zijn bij de kinderen, bij de ouders, bij de meesters en
juffen. Laten we met de kinderen een zegen vragen voor dit nieuwe schooljaar. Dat de Heere
ook in dit nieuwe schooljaar met de kinderen en met ons allen zou willen optrekken. Net als bij
het volk van Israël dat optrok uit Egypte. “En de HEERE toog voor hun aangezicht, des daags in
een wolkkolom, dat Hij hen op den weg leidde, en des nachts in een vuurkolom, dat Hij hun
lichtte, om voort te gaan dag en nacht. Hij nam de wolkkolom des daags, noch de vuurkolom
des nachts niet weg van het aangezicht des volks. Dat de HEERE ondanks onze zonden voor zou
mogen gaan. Ons en onze kinderen zou willen beschermen tegen het coronavirus dat
rondwaart. We hopen dat ook in 2020-2021 de Wolk- en Vuurkolom, de HEERE Zelf, God in
Jezus Christus door de Heiligen Geest, onze Leidsman mag zijn in alles.

1.Beslisboom voor
kinderen van 0-6 jaar
2.Beslisboom voor
kinderen van 7-12 jaar

maandag 31 augustus 2020
woensdag 23 september 2020
dinsdag 29 september 2020
donderdag 1 oktober 2020

Nieuw schooljaar…

Verdriet en zorgen
Ook in de afgelopen zomervakantie wisselde blijdschap en verdriet elkaar af. Mevrouw N.A. de
Raaf-van Bochoven, de oma van collega Elise de Raaf-Zuiddam, en de overgrootmoeder van
Anneloes (groep 8), Anne-Mirthe (groep 6), Anne-Lotte (groep 2), Boaz (groep 6), Thomas
(groep 4) en Lisa de Raaf (’t Kapoentje) overleed op donderdag 13 augustus op de leeftijd van
86 jaar. Ook de heer Geneugelijk, de opa van juf Kalkman-de Ruiter, overleed in de
zomervakantie. Zo kwam er in verschillende families en gezinnen rouw en verdriet.
Wij condoleren deze gezinnen met dit verlies en wensen hen veel kracht en troost van de Heere
toe in deze verdrietige periode. “Gij ziet het immers, want Gij aanschouwt de moeite en het
verdriet, opdat men het in Uw hand geve;(…)” (Psalm 10:14a)
Juf Van der Velden-Hak (groep 4) kwam vervelend ten val in haar vakantie en brak haar voet.
Haar voet en been zitten nu in het gips. Zij kan daardoor haar werk op school nog niet beginnen.
Ze probeert vanaf thuis zoveel mogelijk haar werk te doen. Juf C. van Reenen hoopt haar in
groep 4 te vervangen. Juf Van Reenen, van harte welkom! We zijn blij dat je bereid bent de juf
te vervangen. We wensen juf Van der Velden-Hak heel veel sterkte toe en we hopen dat de juf
weer snel mag opknappen.
Opening van het schooljaar
Maandag 31 augustus zijn alle leerlingen welkom om 08.45 uur op school. We hopen maandag
31 augustus 2020 om 8.45 uur de jaaropening in de school te houden. Let op: deze keer helaas
zonder ouders en predikant! Dan gaat het nieuwe schooljaar beginnen. We hebben dit
schooljaar i.v.m. de maatregels rondom het coronavirus geen jaaropening met ouders en
predikant in de Elimkerk. Wel willen we met alle kinderen van groep 2-8 een zegen vragen over
het nieuwe schooljaar tijdens de weekopening. De kinderen van groep 1 starten het schooljaar
in de groep.
I.v.m. de leerbijeenkomst ’s middags zijn de kinderen om 12.15 uur uit!

Wijzigingen en maatregelen i.v.m. het Corona-virus
Maatregelen
- Volwassenen houden op het schoolplein en in de school onderling 1,5 meter afstand.
- De kinderen en volwassenen moeten hun handen wassen bij binnenkomst.

Grieperige kinderen
Wanneer mag een kind wel en wanneer mag een kind niet naar school? Dat kan soms best lastig zijn! Daarom werken we vanaf
maandag met twee ‘beslisbomen’, zie bijlage. Eén beslisboom voor de 0-6 jarigen en één beslisboom voor de 7-12 jarigen. Als u
de stappen volgt, weet u of uw kind naar school mag komen of niet. Komt u er niet uit? Natuurlijk mag u altijd even naar school
bellen, om in overleg met een leerkracht een besluit te nemen.
Overblijven
De overblijfroosters zijn weer verspreid, met grote dank aan de overblijfcommissie, die er altijd veel werk aan heeft. Tot de
herfstvakantie blijven de leerkrachten in de groepen 3-8 over met de kinderen. Dit zorgt voor weinig ouderbeweging in de school.
Wel verwachten wij van de overblijfouders, als u op het rooster staat, om toezicht te komen houden op het plein, zodat de
leerkrachten 30 minuten pauze hebben. Groep 3-5 heeft van 12.00 – 12.30 uur pauze op het grote plein en groep 6-8 heeft van
12.30-13.00 uur pauze op het groet plein.
Brengen van de kleuters en de peuters
Na de vakantie zullen we het brengen van de kleuters en de peuters op dezelfde manier vervolgen. De ouders van de kleuters en
de peuters brengen hun kind op het kleuterplein. De juffen zullen klaarstaan om de kinderen op te vangen en mee te nemen naar
het juiste lokaal. Let op: voor de instromers maken we een uitzondering. Deze kinderen mogen de eerste week samen met één
ouder op het plein wachten tot de groep compleet is en met de juf en de kinderen naar binnen gaat. Als de groep naar binnen
gaat, mogen de ouders van de nieuwe leerlingen met hun kind meelopen en het in de klas brengen.
Ook kinderen die op een later moment (tot de herfstvakantie) instromen, mogen de eerste week in de klas gebracht worden door
één ouder. Rond de herfstvakantie bekijken we de situatie opnieuw.
Brengen groep 3 – leerlingen
Traditie was dat groep 3-leerlingen aan het begin van het nieuwe schooljaar enkele weken lang door hun ouders in de klas werden
gebracht. I.v.m. de Corona-maatregelen verandert dit. De groep 2-leerlingen zijn er inmiddels aan gewend dat zij door hun ouders
op het plein afgezet worden, waar de juf hen ontvangt. Dit zal na de vakantie ook zo zijn: ouders van groep 3-leerlingen brengen
hun kind op het grote plein bij de hoofdingang. Daar zullen de juffen van groep 3 om 8.30 uur klaarstaan om de kinderen op te
vangen en mee te nemen naar hun nieuwe lokaal. Dit zal de eerste twee schoolweken op deze manier gaan.
Binnenkomen groepen 3 t/m 8
Net als vorig jaar is het ook de komende periode weer de bedoeling dat de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 bij aankomst op
school, direct de school binnen gaan en naar hun klas gaan (m.u.v. groep 3 de eerste twee schoolweken – zie bovenstaande).
Luizencontrole
De geplande luizencontrole van 3 september kan i.v. m. de coronamaatregelen niet op school plaatsvinden. We willen alle ouders
vragen hum kind(eren) zelf te controleren. Een beetje hulp nodig bij het controleren? Online zijn diverse instructiefilmpjes te
bekijken, zoals deze: https://www.youtube.com/watch?v=WQaSu0TApt0 .
BSN activiteiten
Het is op dit moment nog niet verantwoord om de BSN activiteiten door te laten gaan. Zodra er weer mogelijkheden zijn om de
activiteiten door te laten gaan wordt u hierover geïnformeerd.

Startgesprekken
Ook dit jaar kunt u weer in gesprek met de leerkracht van uw kind(eren). Deze 10-minutengesprekken, de zogenaamde
startgesprekken, staan gepland op dinsdagavond 29 september en donderdagavond 1 oktober. We nemen bij de gesprekken de
RIVM regels in acht en zorgen voor een looproute in de school.
We verwachten alle ouders! De zorg voor uw kind kan alleen optimaal zijn als er een goede samenwerking is tussen u als ouder(s)
enerzijds en wij, als leerkrachten en onderwijsassistenten, anderzijds.
Tijdens het gesprek kunt u kennismaken met de leerkracht van uw kind. Het hoofddoel van het gesprek is dat u informatie over
uw kind doorgeeft: u als ouder(s) kent uw kind het beste, weet wat uw kind spannend of makkelijk vindt, weet hoe uw kind contact
maakt, enz. De leerkracht is hier erg benieuwd naar en kan met deze informatie beter op de behoeften van uw kind inspelen. Wij
hopen, met uw hulp, uw kind zo goed mogelijk te begeleiden in het leer- en samenwerkingsproces dat op onze school plaatsvindt.

Samen bouwen in Vertrouwen
Naam van de nieuwe school
We ontvingen tientallen inzendingen. Namens de Raad van Bestuur willen we nogmaals iedereen die een naam heeft ingezonden
hartelijk bedanken. Een commissie bestaande uit leden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht gaan zich nu buigen over
de nieuwe naam. Zodra deze bekend is, gaat u dat van ons horen.
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De sloop van de oude CSV-school
De sloop van de oude CSV aan de Duikerlaan in Capelle aan den IJssel loopt vertraging op. In de school bevindt zich meer asbest
dan men eerst vermoedde. Zoals je op de onderstaande foto ziet doet Fa. Van Groningen uiterste best om op tijd klaar te zijn met
de sloop van de oude school.

Sloop oude CSV-gebouw aan de Duikerlaan in Capelle aan den IJssel
De volgende nieuwsbrief zal vrijdag 11 september verstuurd worden.
Bijlagen:
1.
2.

Beslisboom voor kinderen van 0-6 jaar
Beslisboom voor kinderen van 7-12 jaar
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