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Corona
Update
We hebben onze afspraken t.a.v. Corona weer eens kritisch
bekeken omdat we merkten dat er wat (te) soepeltjes mee
omgegaan werd. Dat betekent o.a. dat we zo weinig mogelijk
oudergesprekken live op school voeren maar veelal digitaal.
Daarnaast zullen we zo weinig mogelijk externen in ons gebouw
toelaten om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden.

Verkeer rondom de school
Update
Om ervoor te zorgen dat het minder druk wordt in de buurt van
onze poorten aan de voorkant van onze school mogen de ouders
van onze groepen 3 het schoolplein op vanaf maandag 2-11-2020
om de kinderen te brengen en te halen. Het is de bedoeling dat u
als ouder op het trottoir blijft aan de binnenkant van ons hek.
Collega’s halen de kinderen op het plein op zoals nu ook het geval
is.
Daarnaast opnieuw mijn oproep om zoveel als mogelijk te voet of
op de fiets naar school te komen. Zodoende wordt het veiliger voor
iedereen rondom de school.
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kinderen zijn vrij
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Gevonden voorwerpen
De groene ton is overvol…
De groene ton naast de hoofdingang zit overvol met allerlei gevonden voorwerpen. Mist uw kind iets, neem
dan eens een kijkje in die ton. We voeren alles wat er op 11-11-2020 in zit netjes af.

BOOM in ontwikkeling
Verkenning bestuurlijke samenwerking
Wij maken als school onderdeel uit van stichting BOOM. Het bestuur voelt zich verantwoordelijk voor een
kwalitatief goed aanbod van onderwijs en opvang voor kinderen van 0 – 13 jaar. Het bestuur heeft de
ambitie om dit verder te versterken en daarmee de kansen voor kinderen en medewerkers te vergroten. De
komende maanden willen wij onderzoeken of samenwerking met de besturen Edu-Ley en
Samenwijs daaraan bijdraagt. Zodra dit onderzoek is afgerond zullen wij u over de uitkomsten informeren.
BOOM vertegenwoordigt 6 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs in de gemeente Oisterwijk,
Edu-Ley vertegenwoordigt 6 basisscholen in de gemeente Goirle, Samenwijs vertegenwoordigt 8 opvang- en
onderwijscentra in de gemeente Hilvarenbeek.
Groet,
Jeroen Zeeuwen, Bestuurder Stg. BOOM

Naschoolse sport!
We zijn weer begonnen
De Naschoolse Sport (NSS) is weer begonnen!! De woorden zeggen het al: na schooltijd kun je een gratis
extra uurtje komen sporten!

Iedere dinsdagmiddag van 14: 45 t/m 15:45 uur in sporthal Stokeind ga ik de NSS verzorgen. We gaan
iedere week andere sportieve activiteiten ondernemen. Denk hierbij aan Tien tellen in de rimboe,
Keeperbal, Superheldenspel, James Bond spel, Apenkooi en nog veeeel meer leuks!
Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van de Vonder en Bienekebolders kunnen hier aan deel nemen. In goed
overleg is het ook mogelijk om vanuit de BSO mee te doen.
Lijkt je dit wat?! Schrijf je dan nu in via
www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl/activiteiten/naschoolse-sport-2020-2021/
Hopelijk zie ik je bij de Naschoolse Sport!

Sportieve groetjes,
Juf Paula

BESLISBOOM 0 jaar t/m groep 8
Thuisblijven of naar school?
Zie bijlage!

Veel groeten,
team basisschool de Vonder

