Welkom!
De vakantie zit er weer op! We hopen dat u ook van een heerlijke vakantie
heeft kunnen genieten. We zijn blij dat alle kinderen weer gezond en wel zijn
teruggekeerd en we hopen dat ze net als wij weer zin hebben in het nieuwe
onderwijsjaar.
We zien het nieuwe jaar weer vol vertrouwen tegemoet en we hopen dat we
met elkaar een fijn, leerzaam, maar ook gezellig jaar zullen hebben. Ook hopen we weer op een
goede samenwerking met u als ouders.
Dit onderwijsjaar zult u de Brugbrief niet op maandag in uw mail vinden, maar op donderdag.
Trefwoord
Voor de levensbeschouwelijke vorming van uw kinderen gebruiken we de methode ‘Trefwoord’.
Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst.
De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de
handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de
leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde. In de eerste
aflevering is dat het volgende thema:
RESPECTEREN
In dit thema willen we de kinderen een levenshouding laten zien waarbij je juist
vanuit een positieve betrokkenheid met elkaar omgaat. Omdat mensen, dieren en
dingen betekenisvol en waardevol zijn voor jou en voor een ander.
Start van de dag
Nog even alles op een rijtje:
- De kleutergroepen gebruiken de ingang bij de kerk. Ouders mogen niet het plein op om hun
kinderen te brengen. Om 8.25 uur staan de leerkrachten van groep 1 en 2 op het kleuterplein
in een vak. De kinderen komen bij de leerkracht in het vak staan en gaan om 8.30 uur naar
binnen.
- De groepen 3 t/m 8 gebruiken de ingang op het grote plein. De kinderen van de groep 3 t/m
5 mogen worden gebracht, maar ouders mogen niet op het plein en nemen direct afscheid.
Kinderen gaan direct naar binnen naar het eigen lokaal. Niet eerst spelen op
het plein.
Uitzondering groep 3 in de week van maandag 31 augustus: de leerkracht
vangt de kinderen van groep 3 op het plein op en gaat met de hele groep om
8.30 uur naar binnen.
- Soms zien we dat kinderen zo enthousiast zijn om naar ons kindcentrum te komen, dat ze
voor 8 uur al voor het hek staan te wachten. Gezien de tijd van het jaar en het slechter
wordende weer, zouden wij liever zien dat de kinderen niet eerder dan 8.15 uur buiten het
hek wachten tot het tijd is om naar binnen te gaan.
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Lunchafspraken
Leerkrachten hebben recht op een lunchpauze. Dit staat duidelijk omschreven
in de cao van het onderwijs. Om dit te realiseren zijn er een aantal
pedagogisch medewerkers aangesteld, die de leerkrachten (15 min.) kunnen
vervangen. Tijdens Coronatijd en bij goed weer gaan de medewerkers met de
kinderen buiten spelen.
Tijdens de lunchpauze voor de kinderen hebben we aantal afspraken. Om misverstanden te
voorkomen zetten we er hier een aantal even op een rij:
- De kinderen brengen een “gezonde” lunch mee van thuis.
- De koeltasjes met lunch blijven in de tassen aan de kapstok.
- De kinderen hebben 15 à 20 minuten om hun lunch op te eten.
- De leerkracht stimuleert de kinderen om alles op te eten. U kunt ons
daarbij helpen door de inhoud aan te passen aan hetgeen uw kind
gewoonlijk eet.
- Een snoepje mee in de trommel mag, maar de kinderen mogen deze
pas opeten als de lunch op is.
- Wat niet opgegeten wordt gaat mee terug naar huis. Er wordt geen eten weggegooid.
- Voor het eten wassen we de handen en bidden we met elkaar.
Roostervrije en studiedagen
Ook dit jaar zijn er een aantal roostervrije en studiedagen ingepland, waarop de leerkrachten werken
aan hun administratie of nascholing volgen. De kinderen zijn op deze dagen vrij.
Maandag 14 september 2020
Vrijdag 27 november 2020
Vrijdag 29 januari 2021
Woensdag 17 maart 2021
Maandag 31 mei 2021
Woensdag 30 juni 2021
Gymrooster
Er wordt op woensdag, donderdag en vrijdag gegymd in de gymzaal aan de Duivenvoorde, op de
volgende tijden:
Woensdag:
11.00 uur groep 3
11.45 uur groep 4
12.30 uur groep 5
13.15 uur groep 6 (de kinderen kunnen vanaf de gymzaal zelf naar
huis/opgehaald worden of met de juf mee)
Donderdag:
12.30 uur groep 7
13.15 uur groep 8 (de kinderen kunnen vanaf de gymzaal zelf naar huis/opgehaald worden of met de
meester mee)
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Vrijdag:
8.30 uur groep 3 Groep 3 gaat op eigen gelegenheid naar de gymzaal.
9.15 uur groep 4
10.00 uur groep 5
10.45 uur groep 6
11.30 uur groep 7
12.15 uur groep 8
Denkt u er alstublieft aan dat ook bij de gymzaal (gelegen aan het plein van basisschool de Twee
Wieken) ouders niet het plein op mogen gaan. Als u uw kind ophaalt of brengt, dan graag buiten het
plein wachten.

Agenda
14-09 Studiedag (de kinderen zijn vrij)
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Natuuractiviteiten
Voor de jeugd

in / bij ’t Weetpunt
Develpad 169, 3335 AR Zwijndrecht

-----------------------Zeilbootjes van riet maken
Woensdagmiddag 9 september 2020
Start 14.30 – einde 15.30

De Gidsen staan voor de jeugd klaar.

De jeugd is welkom zonder begeleiding i.v.m. RIVM
regels.

Alles is gratis!!!!! De woensdag Scharrelkids.
www.natuur-zw.nl
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