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Het nieuwe schooljaar 2020-2021
De start van het schooljaar
Na warme zomerse dagen is het ook weer tijd voor school. De leerkrachten zijn deze week weer aan het werk
geweest. De lokalen ingericht, de spullen klaargelegd. Maandag 17 augustus gaan we weer naar school. We
hopen dat jullie allemaal een hele fijne vakantie hebben gehad.
Corona
Corona blijft ons land bezighouden. We blijven voorzichtig en houden ons aan het protocol. Dat betekent dat
wij nog steeds zoveel mogelijk 1,5 m afstand houden van elkaar. Dat wij regelmatig goed onze handen wassen.
Dat wij niesen en hoesten in onze elleboog. Kinderen mogen wél samen spelen, ook uit verschillende groepen,
dus wij zullen onze gezamenlijke pauzemomenten weer oppakken. Daarnaast blijven we wel de
schoolingangen gebruiken zoals aan het einde van vorig schooljaar, zodat de ouders meer ruimte hebben om
de 1,5 meter te handhaven. Groep 1 t/m 4 kunnen naar binnen via de hoofdingang, groep 5 t/m 8 gaan naar
binnen via de zijingang. We gaan vooralsnog allemaal tegelijk om 8:30 uur naar school. De schooldeur is open
vanaf 8:15 uur en dan staan de leerkrachten op het plein. Om 08.30 uur gaat de bel en gaan we met elkaar
naar binnen. Ouders en verzorgers mogen de school (nog) niet in, tenzij er een afspraak is gemaakt.
We blijven de klassen luchten en houden het klimaat in de klassen in de gaten. Op dit moment functioneert de
klimaatbeheersing goed.
Terug van vakantie?
Wie terugkomt uit een land met een oranje of rood reisadvies, wordt dringend geadviseerd 14 dagen in
quarantaine te gaan. De quarantaine geldt ook voor kinderen van boven de 12 jaar. Omdat kinderen tot en
met 12 jaar nauwelijks een rol spelen bij besmetting met COVID-19 geldt voor hen de uitzondering dat zij wel
naar de kinderopvang en school mogen en aan sportactiviteiten mogen deelnemen. Zij mogen dan de eerste
14 dagen niet door hun ouders worden gebracht.
Voor ouders: Ouders die terugkomen uit een oranje of rood land, wordt dringend geadviseerd om 14 dagen in
quarantaine te blijven. Zij moeten dus thuisblijven en mogen ook niet naar de kinderopvang/school komen.
Voor eventueel halen en brengen van kinderen tot en met 12 jaar zullen zij anderen moeten vragen.” De
reisadviezen voor landen kunnen per dag wijzigen. De meest actuele stand van zaken vindt u op
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen.
Gymtijden
dag

tijd

groep

dinsdag

08.30-09.00

Groep 1/2

09.00-09.45

Groep 3/4

09.45-10.30

Groep 5/6
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donderdag

10.30-11.15

Groep 7/8

12.30-13.10

Groep 3/4

13.10-13.50

Groep 5/6

13.50-14.30

Groep 7/8

De gymlessen worden beide keren door een vakdocent gegeven. Ewart Gerritsen zal dit komend schooljaar de
gymlessen gaan geven. Zoals u kunt zien krijgen de groepen 1 en 2 ook les van Ewart. De kleuters starten
(tijdens Corona) ‘gewoon’ in de klas en gaan daarna met meester Ewart mee.
Het kan zijn dat we op sommige momenten buiten gaan gymmen (we mogen weer gebruik maken van het
gymlokaal), dit hangt af van het weer. De eerste week hebben we afgesproken binnen te gymmen. Dit heeft
met de warmte te maken en omdat meester Ewart met de kinderen de basis afspraken gelijk kan maken en de
namen kan leren van de kinderen.
Schooltijden
De schooltijden en pauze tijden blijven gelijk. Op maandag, dinsdag en donderdag 08.30-14.30 uur en op
woensdag en vrijdag van 08.30-12.30 uur.
De Ichthus heeft de schooltijden dit schooljaar gewijzigd, zodat deze gelijk zijn aan de tijden van de
Noordewier. We hebben de pauze tijden ook gelijk en hierdoor kunnen alle kinderen met elkaar spelen op het
schoolplein. We gebruiken de eerste weken om samen met de kinderen afspraken te maken over het gebruik
van het plein en op welke momneten ze waar mogen gaan spelen.
Ouderavond
Donderdag 20 augustus vindt een ouderavond plaats op initiatief van de medezeggenschapsraden van de
Noordewier en de Ichthus. Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over het proces om te toe te werken
naar een samenwerkingsschool. Uw inbreng wordt erg op prijs gesteld. U wordt binnenkort uitgenodigd door
de MR. Wij hopen u die avond te zien en te spreken.
Nieuwe leerkracht / nieuwe leerlingen
Esther Mook is komend schooljaar de nieuwe leerkracht van groep 5 en 6. Juf Esther werkt op de vrijdag en juf
Olga werkt op de andere dagen. Juf Esther werkt de andere werkdagen in Ezinge, waar ze lesgeeft aan een
groep 7 en 8.
Thijs (groep 6) en Karlijn (groep 5) zijn in de vakantie verhuist van Ameland naar Baflo. Ze komen vanaf
maandag 17 augustus in de groepen 5/6 op Noordewier. Afgelopen donderdag hebben ze kennis gemaakt met
de leerkrachten en een rondleiding door de school gehad. We wensen ze een fijne tijd bij ons op school.
Stoetbomen
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Traditiegetrouw krijgen de leerlingen van groep 3 op de eerste schooldag een stoetboom. De kinderen van
groep 3 gaan om 14.25 uur als eerste naar buiten, zodat de ouders het goed kunnen bekijken en desgewenst
foto’s kunnen maken.
Gouden Weken
We starten met de Gouden Weken, (hernieuwde) kennismaken, groepsvorming en samen de klas met
afspraken e.d. vormgeven. De eerste twee weken staan in het teken van groepsspelletjes, een groepswerk
maken, samen de afspraken maken.
Directie
Petra van der Molen zal dit jaar drie werkdagen aanwezig zijn op Noordewier. Over het algemeen zijn dat de
maandag/dinsdag (om en om), woensdag en vrijdag. Omdat er vaak ook tussendoor afspraken zijn of op
andere locaties kan het zijn dat dit schema niet altijd klopt.
Uiteraard zijn we via mail en telefoon altijd te bereiken, schroom niet om dit te gebruiken.
06-37657704 (appen of bellen, geen probleem)
Eerste schooldag
Normaal gesproken mag u altijd met uw kind(eren) mee de school in om te kijken naar hun plekje in het
nieuwe lokaal. Ook bent u dan in de gelegenheid om kennis te maken met de leerkracht. Door COVID-19 lukt
dat dit schooljaar niet. Wij zullen daarom extra foto’s in een berichtje plaatsen op Parro om u toch een indruk
te geven van de klas van uw kind(eren). Ook wij vinden het jammer dat we op deze manier met afstand van u
moeten starten, maar we maken er met elkaar het beste van.
Zijn er vragen, opmerkingen komt u alstublieft dit melden.
Vriendelijke groeten,
Team Noordewier

