Nieuwsbrief CBS de Vore
2020/2021
Hallehuis 6
9932 CR Delfzijl
tel. 0596-729010
www.cbsdevore.nl
t.bult@noordkwartier.nl

Meer informatie van en over CBS De
Vore vindt u op onze website, maar
ook op Klasbord. Mocht u naar
aanleiding van deze nieuwsbrief nog
vragen of opmerkingen hebben dan
horen wij dat graag van u.

Nog een paar dagen en dan gaat het nieuwe schooljaar weer van start!
We hopen dat iedereen een hele fijne vakantie heeft gehad en weer met
voldoende energie het nieuwe schooljaar in kan gaan. Wij wensen
iedereen in ieder geval een leerzaam en plezierig nieuw schooljaar!
Voor de vakantie heeft u via de mail een informatieboekje gekregen,
met allerlei belangrijke informatie en data. Mocht u deze niet hebben
ontvangen, horen we dat graag.

Schooljaar 2020/2021
De verdeling van de groepen
1 en 2
maandag
Juf Nathalie
dinsdag
Juf Nathalie
woensdag
Juf Nathalie
donderdag
Juf Titia
vrijdag
Juf Nathalie

met leerkrachten ziet er als volgt uit:
3 en 4
5 en 6
7 en 8
Juf Inge
Juf Marjan
Juf Maaike
Juf Inge
Juf Marjan
Juf Maaike
Juf Liesbeth Juf Janette
Juf Maaike
Juf Liesbeth Juf Janette
Juf Anke
Juf Liesbeth Juf Janette
Juf Anke

Juf Annamieke is als onderwijsassistent op de maandag, dinsdag
donderdagmorgen bij ons actief.
Brengen/halen
Net als voor de zomervakantie gaan alle deuren om 8.15 uur open,
zodat we het binnenkomen blijven spreiden. Uw kind mag dus vanaf
8.15 uur naar binnen gaan. De ingang voor groep 1/2 is naast het
lokaal. Groep 3/4 maakt gebruik van de ingang naast het lokaal van
groep 3/4. De groepen 5 t/m 8 gaan door de ingang bij groep 5/6.
Wilt de kind(eren) door één volwassene brengen en halen? Ook blijven
we de afspraak hanteren dat ouders buiten het plein blijven, waarbij we
verwachten dat u de 1,5 m maatregel in acht neemt.
Quarantaine na vakantie
De overheid geeft het dringende advies in quarantaine te gaan na een
bezoek aan een land waar code oranje of rood gold, in de periode tussen
nu en twee weken geleden. Marenland en Noordkwartier willen ieder –
leerlingen en personeelsleden- vragen dit advies op te volgen. Na
melding van thuisquarantaine na bezoek aan een land met code rood of
oranje, zal de leerplicht niet ingeschakeld worden.
Hoe te handelen bij gezondheidsklachten
Nog steeds geldt: bij klachten als koorts en benauwdheid thuisblijven
en laten testen. Kinderen die klachten vertonen, moeten opgehaald
worden van school. Zolang er onduidelijkheid is of er sprake is van
corona, blijf je thuis.
Veiligheid en hygiëne
We dragen er zorg voor dat op maandag alle leerlingen geïnformeerd
worden over de basisregels met betrekking tot het voorkomen van
corona (afstand houden van de leerkracht, regelmatig handen wassen,
hoesten en niezen in de elleboog etc.).
We zorgen voor voldoende voorraad schoonmaak- en hygiënemiddelen.
De schoonmaak halverwege de dag blijft gehandhaafd.

Coronabesmettingen in AZC
In verband met de coronabesmettingen in het AZC wordt u z.s.m. op de
hoogte gebracht van de mogelijke gevolgen en maatregelen voor ons
Kindcentrum.
Belangrijke data:
17 augustus

Eerste schooldag

17 augustus

Start gouden weken

18 augustus

Nieuwsbrief

31 augustus t/m 4
september

Startgesprekken (via TEAMS of telefonisch)

1 september

Nieuwsbrief

1 september

Oud papier

3 september

Informatieavond (onder voorbehoud)

15 september

Ouderavond Samenwerkingsschool

15 september

Nieuwsbrief

29 september

Nieuwsbrief

30 september

Start Kinderboekenweek

6 oktober

Nieuwsbrief

12 oktober t/m 16
oktober

Herfstvakantie

*Bij combinatiegroep het tweede jaar niet

Schooltijden
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

8.25-14.15
8.25-14.15
8.25-12.30
8.25-14.15
8.25-12.30

uur
uur
uur
uur
uur

De kinderen eten op school
De kinderen eten op school
De kinderen eten op school

Alle deuren gaan om 8.15 uur open, zodat we het binnenkomen
spreiden. Uw kind mag dus vanaf 8.15 uur naar binnen gaan. De
ingangen voor de verschillende groepen blijven hetzelfde als de
afgelopen weken.
Naschoolse activiteiten

De kinderen ontvangen hiervoor inschrijfformulieren. Het geld moet
gelijktijdig met het inschrijfformulier ingeleverd worden.
Het is ook mogelijk om via 'kans voor uw kind’
(www.kansvooruwkind.nl) een strippenkaart te bestellen voor de
naschoolse activiteiten.
We willen graag dat alle kinderen mee kunnen doen aan de activiteiten,
dus als het niet lukt....kom langs of mail naar t.bult@noordkwartier.nl
28
september &
5 oktober

Groep 1 t/m
4

14.1515.15 uur

Knutselen
(knutselschuur)

29
september &
6 oktober

Groep 5 t/m
8

14.1515.15 uur

Knutselen
(knutselschuur)

€ 2,00
(€1,00 per
les)
€ 2,00
(€1,00 per
les)

Gymtijden
Groep

Dag

Dag

3 /4

dinsdag

woensdag

5/6

dinsdag

woensdag

7/8

dinsdag

woensdag

Gym groep 1 en 2:
De leerlingen van groep 1 en 2 hebben op wisselende dagen
bewegingsonderwijs in het speellokaal.
Het is handig om een gymsetje te kopen. Graag gymschoenen met
klittenband of elastiek. De gymschoenen blijven dan op school (in de
grijze gymmand op de gang).

Klasbord

We geven ook informatie via Klasbord

Download de app
Klasbord is zowel via app als web beschikbaar. Met de app heb je Klasbord altijd
bij de hand. Download de app dus direct op je telefoon!

Maak een account aan
Maak via de app of de web-omgeving een account aan. Je kunt meerdere groepen
toevoegen aan één account.

Word lid van jouw klas!

Voeg een of meerdere groepen toe door de unieke klascode(s) in te vullen. De code
voor de groepen ontvangt u van de leerkrachten.

