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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Weer naar school
Wat heerlijk om die glunderende en enthousiaste gezichten van de kinderen weer op school te zien.
En wat proberen ze zich allemaal goed aan de maatregelen te houden.
De afgelopen tijd is er hard gewerkt door de kinderen thuis, maar we zien op school ook heel sterk
dat het samenwerken aan de opdrachten toch echt een grote meerwaarde heeft. We gaan met
elkaar weer lekker aan de slag de komende weken.

Nog even een herhaling
Zorg dat uw kind op tijd op school is. We willen om 8.30 graag starten met de lessen. Tussen 8.15 en
8.25 kunnen de kinderen naar binnen.
Voor het brengen en halen van de kinderen geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen.
Ook hebben we 4 verschillende ophaalplekken:
Groep 1 en 2 kunnen worden gehaald aan zowel de Alle Wytzesweg als aan de kant van de Vaart bij
het Verscentrum (Zoals het altijd al was dus)
Groep 3 en 4 halen hun kinderen op bij het voetbalveldje bij het fietsenhok
Groep 5 en 6 worden opgehaald bij het hek bij de ingang van de bovenbouw.

Hiermee willen we voorkomen dat er te veel volwassenen dicht bij elkaar staan.
Mocht u meerdere kinderen op moeten halen dan gaat u op de plek staan van uw jongste
zoon/dochter.
We kunnen dit alleen samen!
Wij willen de ouders vragen zich bij het schoolhek aan de bekende regels te houden en om kinderen
met neusverkoudheid thuis te laten. We hopen dat u bij gezondheidsklachten van uw kind op tijd aan
de bel trekt om te voorkomen dat hij of zij andere kinderen zou kunnen besmetten. En toon begrip
als er op het laatste moment het bericht komt dat uw kind in quarantaine moet omdat een
klasgenoot besmet blijkt te zijn en dus niet naar school mag. We snappen dat dit voor het nodige
geregel kan zorgen, maar school kan hier niets aan doen.
MR de Riemsloot.
Oudergesprekken online en gesprekken Voortgezet Onderwijs
Volgende week worden de oudergesprekken gevoerd. Deze keer via Google meet. U ontvangt of
heeft de link al ontvangen via de leerkracht. Graag pas inloggen op het juiste tijdstip en niet eerder
i.v.m. gesprekken die dan nog bezig zijn.
De gesprekken van groep 8 zullen fysiek op school plaatsvinden.
HVO en Veerkieker
I.v.m. de maatregelen zal er voorlopig nog geen HVO op school gegeven worden.
Ook de excursies van De Veerkieker kunnen niet doorgaan helaas.
Nieuwe baan juf Elbrich
Met veel enthousiasme en plezier ben ik vorig schooljaar gestart op OBS De Riemsloot. Het was
allemaal even wennen, maar al snel vond ik mijn plek op deze school. Na bijna vier jaar voor de klas
te staan, is er een nieuwe uitdaging op mijn pad gekomen en ben ik tot besluit gekomen deze
uitdaging aan te gaan. Vanaf 1 april 2021 zal ik werkzaam zijn bij een organisatie in Groningen en
neem ik afscheid van De Riemsloot. Ik zal daar aan de slag gaan als educatief begeleider bij jongeren
die uitgevallen zijn in het onderwijs. Er zal voor mij een vervanger komen vanaf 1 april. Verder zal
meester Koen, de LIO-stagiair, in groep 5 les blijven geven op maandag, dinsdag en woensdag. Voor
nu ga ik genieten van mijn laatste weken op de Riemsloot.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1 en 2
Vanaf volgende week zullen juf Yda en juf Yvonne om en om bij het hek staan om de kinderen ’s
ochtends op te wachten. De ene week juf Yda, de andere week juf Yvonne. Op deze manier heeft juf
Yda ’s ochtends ook het contact met de ouders en kan juf Yvonne zelf ook eens de start (inloop) in de
eigen groep begeleiden. Volgende week is juf Yda degene die bij het hek staat. De onderwijsassistent
zal de kinderen van groep 2 dan opvangen in de klas.

NIEUWS VAN EXTERNEN
Flyer TCA
In de bijlage een uitnodiging van de tennisclub Appelscha om in de voorjaarsvakantie een activiteit
samen te doen.
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