Agenda

Week 39
Kennismakingsgesprekken
Woensdag 6 oktober
Start Kinderboekenweek
"Worden wat je wil"
Dinsdag 5 en donderdag 7 oktober
Schoolfotograaf

Deze week een korte, maar avontuurlijke week voor onze leerlingen. Voor het eerst ging de
onderbouw na lange tijd op schoolreis en voor veel kleuters was het de allereerste keer.
Hartelijk dank aan alle leerkrachten die extra zijn teruggekomen om er toch bij te kunnen
zijn. Zo leuk om ook enthousiaste ouders als begeleiders weer mee te kunnen nemen.
Hopelijk brengen de kinderen veel enthousiaste verhalen mee naar huis en kunnen jullie als
ouders genieten van een rustige avond!
Kennismakingsgesprekken
Tevens de week waarin de kennismakingsgesprekken van start zijn gegaan. Fijn om elkaar
beter te leren kennen. Ondanks dat we nooit uitgepraat raken over onderwijs en onze
leerlingen vragen we jullie wel graag om de beschikbare tijd te respecteren. Indien nodig kan
er altijd een vervolgafspraak gemaakt worden met de groepsleerkracht(en).
Update: corona-versoepelingen vanaf aanstaande maandag 27 september
Zoals jullie allen vast niet is ontgaan, is er tijdens de laatste persconferentie van de regering
aangekondigd dat per 25 september versoepelingen mogelijk zijn. Naar aanleiding hiervan is
het HSV protocol t.a.v. Covid-19 aangepast.
Op school gaan we voor een behoudende terugkeer naar het nieuwe normaal, met oog voor
elkaars gezondheid en welbevinden. We waarderen het dat er begripvol gereageerd wordt als
we kinderen met gezondheidsklachten naar huis sturen en we merken dat de meeste ouders
ook zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Zo zorgen we samen voor de gezondheid van een
ieder.

Wat betekent dit nu voor aanstaande maandag?
We gaan terug naar normale lestijden van 08.30-15.00u en op woensdag van 08.30u12.30u. Graag op tijd aanwezig zijn in de klas!

Naar school

De schoolpoort aan de Frederikstraat gaat om 08.00u open zoals gewoonlijk. In de ochtend
gaan de schooldeuren om 08.20u open, zodat iedereen gespreid naar binnen kan komen.
* Kleuters: blijven binnenkomen via de zijdeuren, rechtstreeks de klas in. Ouders hoeven
niet meer in de rij te staan met hun kind op de speelplaats.

* Groepen 3,4 en 5: ongewijzigd, via de zijingang (zelfstandig) naar binnen.
* Groepen 6,7 en 8: ongewijzigd, via de hoofdingang (zelfstandig) naar binnen.

Naar huis
De schoolpoort aan de Frederikstraat gaat open op de lange schooldagen om 14.50u en op
woensdag om 12.20u voor het ophalen. Graag eerst de kleuters op te halen i.v.m. een goede
spreiding op onze speelplaats. Vriendelijk verzoek om rekening met elkaar te houden, omdat
we beperkte ruimte hebben op de speelplaats en een smalle in- en uitgang.
* Kleuters: komen via de zijdeuren, rechtstreeks de klas uit bij het ophalen.
* Groepen 3,4 en 5: ongewijzigd, komen via de zijingang met de leerkracht naar buiten. Deze
groepen zullen zich verspreiden langs het gebouw.
* Groepen 6,7 en 8: ongewijzigd, leerlingen komen via de hoofdingang (zelfstandig) naar
buiten.

Ouders in de school
Wat fijn dat we jullie weer meer kunnen ontvangen in de school. Ouders zijn welkom:
- op afspraak
- bij wegbrengen traktatie
- op uitnodiging van leerkracht in de klas

Gezonde en groene keuze

Bij het afval komen steeds meer drinkpakjes terecht. We willen iedereen stimuleren om geen
drinkpakjes mee naar school te nemen. Gebruik liever hervulbare waterflessen en bekers en
broodtrommels, want dan vermindert de afvalberg direct.
Nu het corona beleid aangepast is, mogen de kinderen ook weer langs de klassen als ze jarig
zijn en kunnen we terug naar het gezonde-traktatie-beleid van voorheen. De verpakte
traktatie mag nog steeds, maar hoeft dus niet meer. We kijken uit naar de feestelijke,
gezonde alternatieven voor de veelal suikerhoudende verpakte opties!

Gevonden voorwerpen
Er worden op school veel spullen “vergeten”. Deze spullen belanden op één centrale plek
namelijk bij de gevonden voorwerpen in de oranje bakken bij de hoofdingang. De bakken
puilen regelmatig uit. Komen jullie zelf even kijken of er iets bij ligt van jullie kind? Tip is
uiteraard om in jassen, tassen e.d. een naam te schrijven of een naamsticker erin te plakken,
zodat we de spullen kunnen terug brengen.

Vrijwillige ouderbijdrage
Het is ook weer de tijd van het jaar dat de administratie het verzoek voor de (vrijwillige)
ouderbijdrage binnenkort uit gaat sturen via Schoolkassa.
Bij de HSV Willemsparkschool vragen wij een ouderbijdrage van 350 euro per leerling per
schooljaar. Met deze bijdrage kunnen wij o.a. klassenverkleining en lessen muziek,
gymnastiek en Engels door vakleerkrachten realiseren. Ook de extra activiteiten voor de
kinderen, zoals festiviteiten, gastlessen en uitjes, worden hiermee bekostigd.
Wij zijn trots op onze mooie Willemsparkschool en willen de kinderen graag goed en
aantrekkelijk onderwijs bieden. De vrijwillige ouderbijdrage maakt een wezenlijk verschil
om dit te kunnen realiseren. Alvast hartelijk dank voor de bijdrage om dit mogelijk te
maken!
Schoolfotograaf
Op dinsdag 5 oktober en donderdag 7 oktober komt Jamshid
(https://www.schoolfotograaf-nieuwe-stijl.nl/) de kinderen weer mooi portretteren bij

natuurlijk licht. We sturen op korte termijn nog een informatiebrief uit met aanvullende
details.

Aangepast protocol
Covid-19

