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We zijn weer open…!
Afgelopen maandag en dinsdag mochten we weer gaan starten met ‘live-onderwijs’ in
onze groepen. Dat is een prima start geweest. Het vele nadenken over allerlei scenario’s
heeft dus zijn vruchten afgeworpen. Voor de meeste kinderen en leerkrachten was het
nog wat onwennig in het begin maar dat was gelukkig maar van korte duur. Ook het
halen en brengen van de kinderen is goed verlopen. Gelukkig zijn er veel kinderen en
ouders op de fiets of te voet gekomen en zijn de ouders keurig buiten de hekken
gebleven.
Fijn om te zien dat iedereen zich aan de afspraken houdt.

We zijn met z’n allen natuurlijk heel benieuwd hoe lang we op deze manier moeten
blijven werken maar voor deze periode is dat dus goed te doen.
Vooruitlopend op de kabinetsmaatregelen kijken we nu al naar de consequenties voor het
scenario waarin we weer volledig open gaan en het scenario waarop we op de huidige
manier door moeten.

In die scenario’s gaan we ook nog keuzes maken t.a.v. de geplande Cito-toetsen, de
Musical van onze groep 8 (welke vorm krijgt die?) en oudergesprekken aan het einde van
dit schooljaar.

Wordt dus vervolgd…

Overblijven in het nieuwe schooljaar.
Er is afgelopen dinsdag een gesprek geweest met alle ‘overblijf-ouders’. In dat gesprek
heb ik aangegeven dat we als school de keuze hebben gemaakt om vanaf het nieuwe
schooljaar de pauze-surveillance na de lunch, in eigen beheer te gaan doen.
Dat betekent dat de Vonder-collegae die surveillance voor hun rekening gaan nemen.

Waarom doen we dat? In de eerste plaats omdat we die pauze/dat buitenspel meer in lijn
met ons onderwijs willen hebben. Meer eenduidigheid in regels en didactische aanpak en
daarom moeten we dat dus zelf doen. Daarnaast is het zo, dat we door deze keuze geen
vrijwillige overblijfbijdrage meer hoeven te vragen aan u als ouder. Het overblijven wordt
dus gratis.

Ik ben met de overblijf-coördinatoren in gesprek om de afronding van de
overblijfactiviteiten op een goede manier te regelen. Een manier die recht doet aan hun
jarenlange inspanningen op de Vonder, waarvoor nu alvast hartelijk dank!

Aanmelden broertjes/zusjes.
We zijn inmiddels ook weer druk in de weer met de voorbereidingen voor het nieuwe
schooljaar. Om nog beter zicht te krijgen op de leerlingaantallen waarmee we mogen
gaan werken wil ik de ouders vragen die hun kind nog niet aangemeld hebben (en broer
of zus zijn van onze Vonder-leerlingen), dat z.s.m. te doen.
Hartelijk dank.

Nieuwsbrief.
U ontvangt vandaag deze nieuwsbrief. De 3 volgende nieuwsbrieven zullen wekelijks
verschijnen zodat u op de hoogte blijft van onze plannen. Afhankelijk van de plannen
vanaf 2-6-2020 schakelen we mogelijk weer over naar een 2-wekelijkse nieuwsbrief.

Groet,
Team BS de Vonder

