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Geeft leren kleur
Welkom terug
Vanochtend was het zover en konden we
eindelijk allemaal weer naar school. Iedereen
was er en alle kinderen konden in hun nieuwe
groep beginnen met hun nieuwe leerkracht.

Handige data
Ma 31-087
Start thema; Alles in
beweging
Meneer Jos jarig
Ma 14-09
Start afname Cito-toetsen
Di 15-09
Prinsjesdag

Verjaardagen
In de komende periode
vieren Leya, Alina, Iza Faya,
Lotte, Raff, Noah, Mila,
Lieke, Jonah en Dim
hun verjaardag. Van Harte
allemaal!

Fijn dat jullie er allemaal weer zijn! We hopen
op een mooi, leerzaam en gezellig schooljaar.
Het begin is er in ieder geval!

Jaarthema
Vandaag waren er al prachtige voorbeelden te
zien van het jaarthema; ‘Op eigen kracht’. In de
aankomende extra informatiebrief geven we
meer informatie en mooie voorbeelden over
dit onderwerp.

Enquête
De resultaten van de enquête zijn inmiddels
verzameld. Deze zullen in het aankomende
MR-overleg besproken worden, waarna we ze
verder met u delen.
Over het algemeen was er heel veel
tevredenheid over hoe het (ondanks alle
maatregelen die genomen moesten worden)
door school geregeld werd. Fijn om te horen
natuurlijk, al zien we dit echt als iets wat we
samen met u voor elkaar hebben gekregen.
Aandachtspunten waren er ook. Met name de
hoeveelheid informatie zou minder mogen. De
vraag is of dit zal lukken, maar we zullen het
zeker meenemen en proberen te verminderen.

Kalender
Bijgaand ontvangt u
nogmaals de kalender voor
dit schooljaar. We zullen u
ook nog een papieren afdruk
sturen in de komende
weken.

Ook zullen we aandachtspunten meenemen
voor dit schooljaar. We hopen natuurlijk dat
we ‘steeds normaler’ les kunnen geven, maar
we moeten rekening blijven houden met
allerlei mogelijkheden. Er is door diverse
ouders aangegeven dat het continurooster
goed beviel. Ook dit zullen we in de MR
bespreken.
Hartelijk dank voor de vele en positieve
reacties!

Personele ontwikkelingen
Met de start van het schooljaar willen we u
informeren over een aantal personele
ontwikkelingen.
Juf Bianca
Juf Bianca zal waar mogelijk weer op school
aanwezig zijn. Ze start buiten de klas en
ondersteunt bij administratieve taken en zal
werken met individuele leerlingen.
Juf Joyce
Wellicht had u het al meegekregen, of zelfs al
gezien; Juf Joyce is in blijde verwachting van
haar 3e kindje. Naar ‘verwachting’ zal ze rond
de kerstvakantie met verlof gaan.
Meneer Bavo
In de vakantie hebben wij via Facebook een
oproep gedaan voor een nieuwe collega. In
de vakantie werd al snel duidelijk dat
Yasmina Koenders niet op onze school zou
starten. Meneer Bavo (die al inviel op onze
school) zal groep 7 les gaan geven. Tot het
herstel van juf Bianca doet hij dit sowieso
fulltime. Ook daarna zal hij minimaal 2 dagen
per week les blijven geven in groep 7. De
ouders van deze groep zijn in de vakantie
geïnformeerd over de wijziging.

Activiteiten
Al vroeg in het schooljaar moeten we helaas
de eerst aankomende activiteiten gaan
annuleren. Zowel de informatieavond als de
schoolreis kunnen niet doorgaan op de
manier zoals we het vooraf bedacht hebben.
Dit hangt samen met de huidige
ontwikkelingen rondom corona.
Woensdag is er een overleg met de
oudervereniging, daar spreken we o.a. over
alternatieven. We komen er uiteraard op
terug.

Met vriendelijke groet,
Het Team van OBS De Singel

