Nieuwsbrief
juni-juli 2020

Voor u ligt de nieuwsbrief van juni/juli. Wij wensen u veel leesplezier!

AGENDA
Woensdag 24 juni
Donderdag 25 juni
Maandag 29 juni
Woensdag 1 juli
Vrijdag 3 juli
Vrijdag 3 juli

Tweede rapport mee naar huis
Facultatieve telefonische oudergesprekken
Facultatieve telefonische oudergesprekken
Afscheid groep 8
Feestelijke laatste schooldag (ook voor kleuters)
Begin schoolvakantie voor iedereen

Noteer deze data alvast in uw agenda!

RAPPORT
We hebben de afgelopen tijd nagedacht over hoe we in coronatijd vorm konden geven aan een rapport.
We gaan een alternatief rapport invullen,vanaf groep 3 ook samen met de kinderen . Er worden deze
keer geen cijfers ingevuld bij de vakken, maar meer een globale indruk die we hebben gekregen in de
tijd dat we nu naar school gaan en van de methodetoetsen die we hebben afgenomen na 8 juni.

FACULTATIEVE RAPPORTGESPREKKEN
Ook zullen de gesprekken over de rapporten een andere vorm krijgen. Er zijn verschillende
mogelijkheden:
- U wordt door de juf uitgenodigd voor een telefonisch gesprek als de juf het rapport verder wil
toelichten.
- U schrijft u niet in voor de facultatieve rapportgesprekken als u zelf geen vragen/opmerkingen
heeft.
- U schrijft u wel in voor de facultatieve rapportgesprekken als u wel vragen/opmerkingen over
het rapport heeft.
Binnenkort krijgt u bericht wanneer deze inschrijving op de Parro-app beschikbaar is.
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AFSCHEID GROEP 8
Groep 8 komt woensdag 1 juli heerlijk bij ons barbecueën op het plein. Daarna sluiten de ouders aan en
gaan we officieel afscheid nemen van groep 8

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Maandag krijgt u uw kind in zijn/haar tas een brief mee over de ouderbijdrage

.

MR
De MR is in juni (digitaal) bij elkaar geweest om te vergaderen. Dit was de eerste vergadering na een
bewogen tijd. Er werd teruggeblikt op het thuisonderwijs en het weer deels naar school gaan. De
Gearhing gaat dit middels een ouder enquête onderzoeken. Ook de verhuizing naar Maggenheim en de
ouderraadpleging kwamen ter sprake.
De notulen kunt u binnenkort teruglezen op de site van de Populier onder het kopje
‘Medezeggenschap’. Mochten er vragen zijn over/voor de MR of onderwerpen zijn die op de MR agenda
besproken zouden kunnen worden, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van de MR leden.

MOEDERDAG EN VADERDAG
In Nederland worstelen scholen met activiteiten rond moeder- en vaderdag. Wij hebben dit onderwerp
meerdere malen besproken.Er zijn kinderen van wie een ouder is overleden,, kinderen met
alleenstaande ouders, kinderen met gescheiden ouders." Door te stoppen met de schoolse activiteiten
voor Moeder- en Vaderdag willen wij rekening houden met die verschillen.
Dit jaar viel moederdag in de coronatijd en hebben de kinderen (en de vaders) zelf voor iets leuks of iets
lekkers gezorgd. Wij vinden dit ook een mooie taak/activiteit die desgewenst in het gezin kan
plaatsvinden.
Wij zullen daarom geen vaderdag- en moederactiviteiten meer oppakken.
Wellicht zullen we in de toekomst gaan nadenken over een alternatieve verwendag.
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NIEUW LOKAAL
Het zal u niet ontgaan zijn, dat groep 7-8 een nieuwe plek heeft gekregen: een mooi lokaal in
Maggenheim. We zijn daar al redelijk gewend en we kunnen nu mooi voor de zomervakantie ontdekken
wat de mogelijkheden daar zijn.
De reden dat groep 3-4 nu in het oude lokaal zit van groep 7-8 is een praktische. Zo hoeven maar twee
groepen te verhuizen.
In de toekomst zullen we waarschijnlijk vaker wisselen van lokaal: dit hangt af van de grootte van de
groep.

LAATSTE SCHOOLDAG
Vrijdag 3 juli is de laatste schooldag. We sluiten dit gekke schooljaar feestelijk af met spelletjes, een
mooie film en een lekker broodje. De schooldag wordt rond 11.50 afgesloten met het uitluiden van de
schoolverlaters. Alle ouders zijn daarom uitgenodigd om dit op gepaste afstand met ons mee te
beleven! De kinderen hoeven deze dag niets meet nemen aan eten en drinken, daar zorgen de juffen
i.s.m. de OR voor.

Met vriendelijke groet,
Team OBS De Populier
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