Nieuwsbrief
3 september 2019
De dozen zijn uitgepakt…
Voor en in de vakantie heeft het team hard gewerkt aan het
inrichten van het gebouw. Naast het inrichten van de
lokalen en theaterzaal zijn we nu ook bezig met het
inrichten van het middenbouwplein en het Kinderkookcafé.
We zijn blij met het resultaat van de renovatie en werken
met veel plezier in dit nieuwe gebouw.
Voor de herfstvakantie willen we het gebouw officieel
openen. Een werkgroep gaat zich buigen over de inhoud
van deze feestelijke week inclusief een feestochtend voor
de kinderen. In die week willen we alle ouders en kinderen
de gelegenheid geven om rustig door de school te lopen en
zo kennis te maken met ons nieuwe onderkomen. U
ontvangt binnenkort meer informatie over dit onderwerp.

Ventilatie

Voor het voorkomen van de verspreiding van Covid-19 moet volgens het RIVM de ventilatie
van ruimten voldoen aan het niveau van het Bouwbesluit. In ons gebouw voldoet de
ventilatie aan dit niveau. Tevens is er op de eerste verdieping en in de Theaterzaal airco
geplaatst.
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Peuter- en onderbouwtuin
De tuin voor de peuters- en onderbouwkinderen is aan vernieuwing toe. In de
herfstvakantie laten we de oude toestellen verwijderen en komen er nieuwe voor in de
plaats. Naast een waterbaan krijgen de kinderen een schommel, speelhuisjes,
verkeersplein en een heuse moestuin tot hun beschikking. Hieronder ziet u een impressie
van de nieuwe tuin.
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Nulmeting
Na het openingsfeest starten we met het afnemen van de toetsen van het
leerlingvolgsysteem. De resultaten gebruiken we voor de nulmeting van de groep en iedere
leerling. De resultaten worden geanalyseerd en besproken in de bouwteams in
aanwezigheid van de teamleider. Na deze bespreking maakt de leerkracht een groepsplan
en bekijkt wat er nodig is in de individuele begeleiding van een kind. Kinderen met een
ontwikkelingsachterstand of voorsprong krijgen extra begeleiding aangeboden. Ouders
worden op de hoogte gesteld.

Trakteren
De onder-, midden- en bovenbouwkinderen spelen op verschillende momenten buiten.
Tijdens de pauze houden de leerkrachten toezicht en is het voor kinderen die jarig zijn niet
meer mogelijk om alle leerkrachten te trakteren. We hebben afgesproken dat kinderen de
leerkrachten in de bouw mogen trakteren. Dit zijn gemiddeld zo’n 7 personen per bouw.
Wilt u bij het meegeven van traktaties rekening houden me dit aantal? Het is zo jammer
voor het kind als traktaties weer mee naar huis gaan.

Pagina 3 van 4

Verkeersveiligheid aan de Veenslagenweg
De verkeerssituatie aan de Veenslagenweg blijft een punt van aandacht.
In de schoolgids staat onder het kopje ‘verkeersveiligheid’ een oproep aan ouders om hun
auto te parkeren op de daarvoor bestemde parkeergelegenheden. De parkeerplaatsen bij
de AH en de Lidl bieden voldoende ruimte om tijdelijk te parkeren en uw kind veilig af te
zetten of op te halen van school. We hopen met ons verzoek dat alle ouders de kinderen
veilig naar school brengen en/of halen.
De Kiss&Ride zone aan de Veenslagenweg kunt u weer
gebruiken. Het laten in- of uitstappen van uw kind op de
Veenslagenweg of Kantemarsweg is sterk af te raden. Zowel
de veiligheid van uw kind als dat van andere weggebruikers
brengt u mogelijk in gevaar.
Wilt u alstublieft niet de parkeerplaats naast de school
oprijden om uw kind af te zetten?
Gezamenlijk moet het toch lukken om een verkeersveilige
omgeving voor onze Hoevekinderen te realiseren.
Bedankt voor uw begrip en inzet!

Covid-19
Vanaf 1 juli zijn de richtlijnen van het RIVM versoepeld en nog even voor u op een rijtje
gezet:
• Nog steeds geldt dat leerlingen vanaf groep 3 met klachten passend bij corona niet
naar school gaan. Ook kinderen kunnen worden getest. Dit verloopt op dezelfde
wijze als volwassenen, online via www.coronatest.nl, of telefonisch via 0800 – 1202.
Na een negatieve test mogen kinderen weer naar school.
• Kinderen tot en met groep 2 mogen wel naar school als ze neusverkouden zijn,
zonder andere klachten. Als ze wel andere klachten hebben, zoals koorts of
benauwdheid, blijven ze thuis.
• Ook kinderen, ongeacht leeftijd, die in quarantaine zitten vanwege een zieke
huisgenoot blijven thuis.
• Het beleid voor kinderen is zeer uitgebreid en complex met meerdere
uitzonderingen. Bij twijfel of bij vragen, vragen we u contact op te nemen met de
GGD.
• Alle ouders, kinderen en medewerkers, moeten zich houden aan de huidige
maatregelen (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen).
• Ouders en medewerkers moeten onderling 1.5 meter afstand tot elkaar bewaren.
Kinderen hoeven geen afstand tot elkaar en de leerkracht te bewaren.
We wensen de kinderen een leerzaam en gezellig schooljaar toe!
Hartelijke groet,
Nancy de Graaff
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