Nieuwsbrief
26 augustus 2020
1e anderhalve week
Wat waren we blij om iedereen weer gezond en wel op school te zien! We hebben gewerkt aan de sfeer
in de groep, afspraken gemaakt hoe we fijn met elkaar om kunnen gaan en de eerste aanzet om aan het
werk te kunnen is gemaakt.
Halen en brengen
We zien dat het alle kinderen lukt om zelf over het plein naar de klas te lopen, wat een heerlijk
zelfstandige montessorikids! Voor de kleuters was het wel nog een beetje spannend en we kwamen
erachter dat juf niet op twee plekken tegelijk kan zijn (en bij het hek en in de klas). Vandaar dat de
kleuters tot de buitendeur bij de klas gebracht mogen worden. Wel graag de onderlinge afstand tot elkaar
bewaren als ouders. Dank!
Luizenpluizen
Omdat we deze eerste weken nog geen luizenpluizen organiseren is het belangrijk dat iedereen thuis
extra checkt. Mocht u toch onverhoopt een van deze kriebelbeestjes tegenkomen in het haar van uw
kind(eren), meld dit dan even bij de leerkracht.
Ouderhulp
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een overzichtje van activiteiten waar we
uw hulp goed bij kunnen gebruiken. Wilt u deze invullen en terugmailen naar
directie.element@catent.nl, invullen en inleveren bij de leerkracht mag ook!
Bedankt alvast!
Bomen klimmen
Een van de gave dingen die de kinderen op ons mooie schoolplein kunnen
doen is het klimmen in de bomen. We hebben vandaag met de kinderen
afgesproken dat ze dit mogen doen mits ze goed uitkijken of het
verantwoord is (is de tak niet te dun, heb je getest of de tak jouw gewicht
kan houden, durf je echt nog hoger of doe je het onder groepsdruk),
wachten tot er een leerkracht of overblijfouder op het plein is en melden
dat ze de boom in gaan klimmen. We willen u vragen om dit ook thuis
nog eens met uw kind(eren) te bespreken. Op deze manier kunnen we
veilig blijven klimmen!
Mocht u het om wat voor reden geen verstandig idee vinden dat uw kind
in de boom klimt, bespreek dit dan ook thuis met hem of haar.
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Wasrooster
Op onze school wordt al jaren de was door ouders gedaan. Vandaar dat we ook voor dit schooljaar weer
willen vragen of jullie de was per toerbeurt willen thuis willen wassen. Hieronder een rooster.
Normaal gesproken halen ouders de waszak op in het gebouw, dit kan vanwege de maatregelen niet. Wij
zorgen er met het team voor dat de waszak ‘s middags klaar staat in het halletje van het lokaal van uw
jongste kind, hier kunt u de waszak op de dag dat u aan de beurt bent ophalen. Schone was mag
opgevouwen weer terug in het halletje worden gezet. Alvast heel erg bedankt!

Privacy voorkeuren in Parro
In Parro zit een functie om de privacy voorkeuren voor uw kind door te geven. U
vindt deze mogelijkheid onder het knopje rechtsonder in de Parro app, u selecteert
dan ”privacy voorkeuren” en kunt daar aangeven wat u uw voorkeuren voor uw
kind(eren) zijn. Dit kunt u doen tot en met 5 september.
Informatiebrief en –avond
Omdat we geen informatieavond kunnen organiseren zoals we dat andere jaren deden geven we deze
informatieverstrekking op een iets andere manier vorm. U krijgt van de groepsleerkracht(en) een
informatiebrief met informatie over de algemene zaken op school en de groep specifieke informatie. Ook
zullen zij u uitnodigen voor een online informatiemoment voor nadere kennismaking en eventuele
vragen. U kunt dit in de komende weken verwachten, de informatie voor de bovenbouw zal na de
kampdagen komen.
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Met vriendelijke groet,
Team Montessorischool Het Element
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