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Belangrijke data
1 september
7 september
10 september
11 september
18 september
21 - 25 september
22 september
30 september

Algemeen

(september)

Informatieavond (gaat niet door)
Startgesprekken via Teams
Startgesprekken via Teams
Verkiezing KMR
Studiedag
Week tegen pesten
Inloopmoment 8.25 - 8.45 uur (gaat niet door)
Schoolfotograaf

Frisse start
De school is weer begonnen! We vinden het erg prettig om te zien dat alle kinderen en leerkrachten weer
aanwezig zijn en hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad.
Na een lange hittegolf was de start maandagochtend fris; het regende zowaar even. In het gebouw was de
temperatuur nog relatief hoog, maar ook binnen is het deze week wat frisser geworden. Dat maakt het volgen
en geven van onderwijs wel een stukje prettiger!
Helaas zijn alle coronaperikelen nog niet voorbij. We blijven dan ook streng op het handhaven van eerder
getroffen maatregelen, zoals het buiten afscheid nemen van de kinderen, de hygiënemaatregelen, het naar huis
sturen van kinderen (en leerkrachten) bij klachten en het houden van afstand tussen volwassenen. Laten we
met z’n allen ervoor zorgen dat we de invloed van het coronavirus zoveel mogelijk kunnen beperken. De huidige
maatregelen maken het verzorgen van onderwijs goed mogelijk. We hopen dat we dit het hele schooljaar vol
kunnen houden. We zijn er in ieder geval fris aan begonnen en willen dit graag zo volhouden!
We wensen iedereen een fijn en vooral gezond schooljaar!

Invullen akkoordverklaring (AVG)
Afgelopen maandag is de schoolgids/kalender mee naar huis gegaan. Daarbij zat ook een brief met een
akkoordverklaring voor de verwerking van persoonsgegevens van uw kind(eren). We willen u verzoeken deze zo
spoedig mogelijk ingevuld mee te geven naar school, zodat wij e.e.a. kunnen verwerken.

Schoolapp
Veel van onze correspondentie gaat tegenwoordig via de schoolapp. Dat geldt voor allerlei bijzondere zaken uit
de groep, maar ook voor algemene informatie over de groep of de school. We willen ouders die deze app nog
niet gedownload hebben dan ook met klem vragen dit alsnog te doen.
Hiervoor zoekt u de “Basisschool App” (van Concapps BV) in uw playstore of appstore en installeert u de app. Na
het installeren van de app zoekt en selecteert u onze school. Vervolgens zal de app standaard steeds openen als
de app van onze school.

Informatieavond en startgesprekken
Op de kalender staat op 1 september een informatieavond gepland. Omdat wij op geen enkele wijze willen
meehelpen aan het verspreiden van het coronavirus, hebben we besloten deze avond niet door te laten gaan. In
plaats daarvan hebben de leerkrachten een informatievideo of informatiepakket samengesteld. Deze informatie
zal volgende week vrijdag (4 september) met u gedeeld worden.
We vinden het echter ook belangrijk om –zeker in deze bijzondere tijd- even contact te hebben met alle
ouders/verzorgers van de kinderen op onze school. Dat doen we normaliter via de startgesprekken op school.
Dit keer zullen we de gesprekken echter via Teams laten verlopen.
U krijgt hiervoor vandaag een uitnodiging via onze schoolapp. (zie kopje “Inschrijven startgesprek”)
De startgesprekken zullen 10 minuten duren en plaatsvinden op maandag 7 en donderdag 10 september tussen
15.30 en 17.00 uur en tussen 18.30 en 20.30 uur. In de uitnodiging kunt u zelf aangeven op welk moment u in
gesprek wilt met de leerkracht van uw kind.

Inschrijven startgesprek
Vandaag ontvangt u een uitnodiging om u voor een startgesprek voor uw kind(eren) in te schrijven. Deze
uitnodiging komt binnen via een email vanuit schoolgesprek.nl. (Het kan zijn dat deze email terecht komt in uw
spambox of bij uw ongewenste berichten.)
Via deze email kunt u zelf vanaf morgenochtend gesprekken plannen door de instructies op te volgen. Ouders
met 3 of meer leerlingen kunnen al vanaf vanmiddag 15.00 uur inschrijven.
Voor u en voor ons is het de eerste keer dat we op deze manier ouders laten inschrijven voor oudergesprekken.
Waarschijnlijk gaat alles goed, maar mochten er problemen ontstaan, dan kunt u mailen naar Chantal
Vermeulen (chantal.vermeulen@eenbes.nl) of Harold Jacobs (harold.jacobs@eenbes.nl).

De peuterspeelzaal
Kids Society Erica

Nieuwsbrief 2 verschijnt op 25 september

Ingezonden activiteiten en mededelingen

Zit jij nog op de basisschool en lijkt
tennis jou een leuke sport?
Meld je dan aan voor een
proeftraining bij tennisvereniging
De Goudhoek in Gerwen.
De proeftraining wordt gehouden op een maandag tussen 17:30 en 19:00 uur over de
exacte dag word je nog geïnformeerd.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar mcsvdril@hotmail.com
Wanneer er voldoende kinderen zijn die willen tennissen zou er een jeugdgroep opgestart kunnen worden.

Ouderavond voor Eerste Communie 2021
Beste ouders/verzorgers,
Alle katholieke kinderen vanaf groep 3 en 4 van de basisschool, die ingeschreven staan in Parochie
Heilig Kruis (uit Nuenen, Gerwen, Nederwetten), kunnen in 2021 hun Eerste Communie doen.
Op woensdagavond 16 september om 20.30 uur is er een informatieve ouderavond voor de Eerste
Communie. Deze avond vindt plaats in de St. Clemenskerk, Heuvel 17 te Gerwen.
U wordt op deze avond geïnformeerd over de voorbereiding van de communie (activiteiten, data,
vieringen) en de communieviering zelf. Omdat er vanwege Corona enkele beperkingen gelden rondom
bijeenkomsten in de kerk, zal de voorbereiding er wat anders uitzien dan andere jaren. Uiteraard
wordt u daarover op deze avond ook geïnformeerd.
U kunt aan het eind van deze avond uw kind(eren) opgeven voor de Eerste Communie.
De kosten hiervoor zijn €40,00 per communicant. Wij vragen u dit bedrag deze avond mee te brengen
in een enveloppe met daarop de naam van uw kind.
Wij kijken ernaar uit om u als ouder van aanstaande communicanten te mogen begroeten op 16
september aanstaande.
Mocht u in de tussentijd vragen hebben, dan horen we het graag.
Met vriendelijke groet,
Hanneke Schuurmans
Werkgroep Eerste Communie * communicanten@parochienuenen.nl

