Juli 2020

Einde schooljaar
Nog maar een week en dan begint de zomervakantie. Het jaar is weer omgevlogen! Een jaar waarin we met elkaar
enorm veel geleerd hebben, plezier hebben gehad en creatief zijn geweest. Het was ook een bijzonder jaar waarbij
we te maken kregen met het corona-virus. De school was tijdelijk gesloten en de leerlingen hebben thuis hard
gewerkt aan school, waarbij de ouders een belangrijke rol hebben gehad.
Wij willen graag alle ouders bedanken die dit jaar -op welke manier dan ook- weer betrokken zijn geweest bij SBO De
Verrekijker of Basisschool EigenWijs.
Rest ons u en uw gezin een hele fijne zomervakantie toe te wensen en graag tot 24 augustus!

Informatieboekje eerste schooldag
Op de eerste schooldag krijgen alle leerlingen een informatieboekje mee naar huis met daarin praktische informatie
van het betreffende leerjaar opgenomen.

Continueren afspraken omtrent corona-virus
Tot en met 10 juli 2020 blijven de huidige afspraken op beide scholen van kracht.

Brengen en ophalen van leerlingen na de zomervakantie
Op 01 juli jl. zijn de maatregelen rondom het corona-virus versoepeld. De afstand van 1,5 meter tussen leerlingen
onderling en tussen volwassenen en kinderen tot 12 jaar is opgeheven. Deze blijft echter wel van kracht tussen
volwassenen onderling. Dit betekent dat wij bij aanvang van de schooltijd ouders nog niet in het schoolgebouw en
op het schoolterrein kunnen toelaten; de gangen zijn te smal om de 1,5 meter afstand in acht te nemen. Daardoor
kunnen wij de veiligheid van leerlingen, personeel en ouders niet garanderen. Dat betekent dat alle leerlingen aan
de start van de dag zelfstandig het gebouw binnenkomen. Voor beide scholen is het als volgt geregeld.

Basisschool EigenWijs
Vanwege de voortzetting van de corona maatregelen zijn ouders niet welkom op het schoolterrein en in het gebouw.
Dit betekent dat u uw kind afzet tot aan de rode markeringen die aangebracht zijn op de grond. Wij verzoeken u
daarom nadrukkelijk dat er maar één ouder de kinderen naar school toe brengt en daarna meteen het gebied
rondom de school verlaat. Daarnaast gaan de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8, zoals zij dat ook in de afgelopen
periode hebben gedaan, alleen naar hun eigen klaslokaal. De groepen 1-2 worden, zoals dat nu het geval is, buiten
door de eigen leerkracht op de aangegeven tijden opgehaald:

Schooltijden groepen 1-2
De leerkrachten van de kleutergroepen wachten de leerlingen op de promenade op in een aangegeven vak. We
verwachten de kleuters op de volgende momenten:
groep KA (blauwe vak) en groep KB (groene vak): 08.15 uur - 08.20 uur;
groep KC (blauwe vak) en groep KD (groene vak): 08.20 uur - 08.25 uur;
Voor het ophalen van de kleutergroepen op maandag, dinsdag en donderdag geldt:
Groep KA (blauwe vak) en groep KB (groene vak): 14.45 uur – 14.50 uur;
Groep KC (blauwe vak) en groep KD (groene vak): 14.50 uur – 14.55uur;
Voor het ophalen van de kleutergroepen op woensdag en vrijdag geldt:
groep KA (blauwe vak) en groep KB (groene vak) : 12.00 uur - 12.05 uur;
groep KC (blauwe vak) en groep KD (groene vak) : 12.05 uur - 12.10 uur;
Voor cluster 1-2 van Basisschool EigenWijs is de inlooptijd bedoeld voor ouders en kinderen. De ouders komen met
hun kind, door de afgesproken ingang, naar binnen om daar afscheid te nemen. Vanaf groep 3 verwachten wij dat de
leerlingen zelfstandig naar binnen komen. De leerlingen komen binnen via de eigen afgesproken ingang. Het is
uitdrukkelijk niet de bedoeling dat ouders de school voor schooltijd binnenlopen, vanwege het gebrek aan overzicht
dat dan ontstaat.
Na schooltijd komen de leerlingen door de afgesproken ingang naar buiten, onder begeleiding van de leerkracht. Om
voldoende overzicht te kunnen houden, is het niet toegestaan om in het schoolgebouw op uw kind te wachten.
Daarnaast verstoort het de werkzaamheden van onze partners die in de centrale ruimte hun werkplek hebben.
Graag willen wij u er nogmaals op wijzen dat honden niet zijn toegestaan op het schoolplein of in de school! Dit geldt
uiteraard niet voor hulphonden.

SBO De Verrekijker
Na de zomervakantie zullen we het gebruik van de "kiss en ride" strook continueren. De schooltijden worden echter
weer zoals voorheen. Dat betekent concreet dat we een inlooptijd hanteren (8.15u-8.25u) en dat u uw kind in dit
tijdsbestek af kunt zetten op de strook, of met de fiets/te voet kunt brengen. De school blijft voor de ouders
vooralsnog gesloten. Tot en met middenbouw 3 worden de leerlingen buiten opgewacht door de leerkracht en
zullen zij gezamenlijk naar binnen gaan. De bovenbouwleerlingen gaan zelfstandig naar binnen.
Voor alle leerlingen is om 15u de school uit. Ouders die leerlingen bij de "kiss en ride" strook komen ophalen,
verzoeken we onderstaand tijdblok te hanteren:
15.00 uur ouders onderbouw (groep juf Brigit en groep juf Els/Yolanda)
15.05 uur ouders middenbouw 1 en 2
15.10 uur ouders middenbouw 3 en bovenbouwgroepen
Gezien het strakke tijdschema verzoeken we u hier zoveel mogelijk rekening mee te houden en indien mogelijk met
de fiets, danwel lopend naar school te komen.

Nieuwe collega’s Basisschool EigenWijs
Yvonne Heesakkers zal met ingang van 10 september a.s. met zwangerschapsverlof gaan. Gedurende het
zwangerschapsverlof van Yvonne hebben we Maureen Mijs bereid gevonden om de groepsverantwoordelijkheid in
groep 6B op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag op zich te nemen. Maureen is een nieuw gezicht binnen
Veldvest. Zij is de afgelopen twaalf jaar werkzaam geweest bij Zuiderbos in Vught en wil nu graag de overstap maken
naar het regulier basisonderwijs.

Zowel Joyce Stapelbroek-Hittema als Desi van de Pol zullen vanwege het zwangerschapsverlof na de zomervakantie
niet starten in groep 5B. Gedurende het zwangerschapsverlof van Joyce en Desi hebben we Lieke Jansen bereid
gevonden om de groepsverantwoordelijkheid in groep 5B op zich te nemen. Lieke is dit jaar afgestudeerd aan de
Pabo en is al een bekend gezicht binnen Veldvest. Zij heeft haar LIO-stage op een collegaschool gelopen en heeft ook
al diverse vervangingen binnen de Stichting op zich genomen. Lieke zal samen met Desi, Joyce en de huidige
leerkracht van groep 4B, Karen de Vaan, de voorbereidingen treffen voor het nieuwe schooljaar en zich verdiepen in
de leerlingendossiers.
De ouders van de betreffende groepen zijn deze week door middel van een separate brief op de hoogte gesteld van
de personele bezetting in de groep van hun kind.

Nieuwe collega SBO De Verrekijker

Vorige week informeerden we alle ouders van SBO De Verrekijker over de groepsbezetting van volgend schooljaar.
Op dat moment was nog niet bekend wie de leerkracht van MB3A zou zijn.
Inmiddels zijn de gesprekken afgerond en is Anna Schellekens benoemd om deze vacature in te vullen. Anna zal
volgend schooljaar ons team komen versterken en fulltime aanwezig zijn in de groep.

Vakantierooster schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

19-10-20 t/m 25-10-20
21-12-20 t/m 03-01-21
15-02-21 t/m 21-02-21
05-04-21
27-04-21
03-05-21 t/m 16-05-21
05-05-21
13-05-21 t/m 14-05-21
24-05-21
26-07-21 t/m 05-09-21

Studiedagen schooljaar 2020-2021
Op de volgende momenten staan de studiedagen gepland:
- vrijdag 10 juli 2020*
- woensdag 23 september 2020
- dinsdag 10 november 2020
- maandag 25 januari 2021
- donderdag 11 maart 2021
- woensdag 2 juni 2021
* vrij indien zich geen calamiteit voordoet in het schooljaar.

