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Na een vakantie met volop mooi weer zullen
de kinderen aanstaande maandag weer gaan
beginnen in hun nieuwe groep. De juffen en
meesters hebben er heel veel zin in.
Covid19
De inmiddels bekende omgangs- en
gedragsregels blijven uiteraard van kracht.
Naar binnen gaan
In de ochtend en middag zullen wij de
komende periode nog steeds op dezelfde
manier als voor de vakantie de kinderen
opvangen. De kinderen op de Clazina
Kouwenbergzoom worden om 08.20u door de
juf en/of meester op het schoolplein
opgevangen. Kinderen aan de Jacques
Dutilhweg mogen om 08.15u zelfstandig naar
binnen waar ze bij de klas zullen worden
opgevangen door hun juf en/of meester.
U begrijpt dat wij helaas nog geen ouders
kunnen verwelkomen in de school.
Informatieochtend
Ieder schooljaar beginnen we met een
informatieochtend op school per klas. Op dit
moment kunnen wij deze ochtend niet door
laten gaan, omdat wij de 1,5m regel niet
kunnen handhaven met zoveel ouders in
school. Het informatiemoment vindt plaats in
de tweede week va het schooljaar. De
invulling wordt nader bekend gemaakt. U
ontvangt binnenkort informatie hierover via
de leerkracht van uw kind.
Ventilatiesysteem
De ventilatiesystemen binnen onze school zijn
gecontroleerd. De installaties in de
schoolgebouwen voldoen aan de gestelde
eisen en het ventilatiesysteem werkt goed.
Daarnaast zullen we aandacht besteden aan
natuurlijke ventilatie door ramen en deuren
open te zetten.

Clazina Kouwenbergzoom
010-2020224

Gymnastiek
Ook dit jaar hebben alle groepen 3 t/m 8
tweemaal per week gymles van een
vakleerkracht. Kinderen uit de groepen 1/2
hebben ook tweemaal per week gymles
waarvan 1x van een vakleerkracht. In de app
kunt u onder het kopje informatie bij veel
gestelde vragen het rooster vinden.
 Denkt u aan gymkleding en bij
voorkeur ook gymschoenen.
 Bij de gymlessen moeten de sieraden
af.
Afscheid collega
Het bericht heeft ons bereikt dat mevrouw
van Oijen een andere baan heeft. Mevrouw
van Oijen heeft de afgelopen jaren veel voor
De Stelberg betekend. We gaan een
gewaardeerde collega missen. We wensen
mevrouw van Oijen veel succes met haar
nieuwe baan.
Basisschool App
Zoals u al meerdere malen heeft kunnen lezen
zullen wij komend schooljaar geen gebruik
meer maken van MijnschoolInfo (MSI). Wij
zullen u dit jaar op de hoogte houden via de
School App.
Vergeet u deze niet de downloaden in de App
Store of via Google Play store zodat u vanaf
het begin van het schooljaar direct alle juiste
informatie heeft.
Absentie
Vanaf dit jaar is het heel eenvoudig om uw
kind(eren) ziek of afwezig te melden. In de
app onder het kopje absentie kunt u bij de
groep van uw kind aangeven of hij/zij ziek of
afwezig is, met daarbij een eventuele reden.
Schoolkalender
In de app onder het kopje jaarkalender kunt u
alle belangrijke data voor het schooljaar
vinden.
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Vakantierooster
In de app onder het kopje vakantierooster
kunt u alle belangrijke data voor het
schooljaar vinden.

MR
In de bijlage vindt u een bericht ‘aankondiging
verkiezingen’ van de MR.

Formulieren
In de app onder het kopje formulieren staan 2
belangrijke formulieren.
 Contact gegevens ouders
 Toestemming gebruik beeldmateriaal
Zou u deze beide formulieren uiterlijk 7
september ingevuld willen hebben in de app.
Overzicht kosten
 Vrijwillige ouderbijdrage
Augustus / September 2020


Kamp groep 8
Februari / Maart 2021

Belangrijke data
31 aug.
: Eerste schooldag
7 sept.
: Uiterlijk invullen formulieren
app
10 sept.
: Informatiemoment via Teams
14-17 sept.
: Startgesprekken
17-22 sept.
: Schoolfotograaf
30 sept.-9 okt. : Kinderboekenweek

€ 40,-

€ 125,-

 Kamp groep 7
Januari / Februari 2021

€ 80,-

 Schoolreis
Mei / Juni 2021

€ 30,-

U kunt de betaling(en) overmaken op rek.nr.
NL40 INGB 066 43 66 171 t.n.v. De Stelberg
o.v.v. soort betaling en de naam en de groep
van uw kind.
De roostervrije- en studiedagen
Alle kinderen zijn op de volgende dagen vrij:
Vrijdag
16-10-2020
Maandag
26-10-2020
Vrijdag
04-12-2020
gr. 1-3 vanaf 12.15u en gr. 4-8 vanaf 12.30u
Vrijdag
18-12-2020
gr. 1-3 vanaf 12.15u en gr. 4-8 vanaf 12.30u
Maandag
01-02-2021
Dinsdag
23-03-2021
Maandag
26-04-2021
Dinsdag
25-05-2021
Vrijdag
16-07-2021
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