28-08-2020
Beste ouders/verzorgers,
Nog een paar dagen en dan start het nieuwe schooljaar. We kijken er naar uit iedereen weer te zien.
Afgelopen week zijn we als team het schooljaar begonnen met onderstaande teksten. Het lied
‘Hartelijk getalenteerd’, wordt komende week in alle groepen gezongen. Voor wie een voorproefje wil:
https://www.youtube.com/watch?v=GR9rRftIq8I
We verwachten er met elkaar een mooi schooljaar van te maken. Een jaar waarin ‘social distancing’
zeker een rol speelt. Rekening houdend met die afstand hebben we plannen gemaakt die voldoende
mogelijkheden bieden om te werken vanuit de uniciteit en de talenten van de leerlingen en van elkaar.

Met vriendelijke groeten,
Het team van Podium

Welkom
We heten alle leerlingen en ouders weer van harte welkom. In het bijzonder willen we
Jonathan welkom heten in groep 1. Ook hij hoort er helemaal bij! Veel plezier in groep 1-2
Informatieavond
De informatieavond die voorgaande jaren aan het begin van het schooljaar werd
gehouden, komt te vervallen. In plaats hiervan ontvangt u binnenkort de informatiebrieven
van de verschillende groepen. Als er vragen zijn over de informatie die hierin vermeld
staat, neem dan gerust contact op met de groepsleerkracht.
Muziek
Ook dit schooljaar verzorgt Indra Kartodirdjo de muzieklessen van groep 1-2, 3-4 en 7-8. Deze lessen
worden op woensdag aangeboden. De leerlingen van groep 5-6 nemen op vrijdagochtend deel aan
het leerorkest.
Gymlessen
De leerlingen van groep 1-2 krijgen door de week heen verschillende gymlessen.
De leerlingen van groep 3-4 krijgen gymles op dinsdag en woensdag. De leerlingen van groep 5 t/m 8
één keer in de twee weken op woensdag en elke donderdag.
Rekenen
In de afgelopen jaren is er bijzondere aandacht geweest voor ons rekenonderwijs. We werken steeds
actiever vanuit de (persoonlijke) leerdoelen. De methode Wereld in Getallen krijgt langzamerhand een
meer ondersteunende rol. We verrijken ons onderwijs onder andere door het gebruik van concrete
rekenmaterialen, samenwerkende leeropdrachten, verwerking door middel van
computerprogramma’s, opdrachten uit andere methoden en zelfcorrigerende materialen.
We verwachten hiermee een stevige basis te creëren voor onderwijs op maat.
Startgesprekken
De startgesprekken vinden plaats in de tweede en de derde schoolweek. Tijdens dit
gesprek kunt u uw kind of het kind zichzelf aan de (nieuwe) leerkracht 'presenteren'.
Als uw kind het afgelopen jaar dezelfde leerkracht heeft gehad dan is dit wellicht wat
overbodig. U bepaalt zelf of u het nodig vindt uw kind opnieuw aan de leerkracht te
presenteren.
Via deze link https://forms.gle/nJjdhGcqjyLVWVv97 kunt u intekenen voor een gesprek. De leerlingen
van groep 5 t/m 8 zijn samen met hun ouders welkom bij dit gesprek. Van de leerlingen van groep 1
t/m 4 verwachten we alleen de ouders.
We maken zo spoedig mogelijk bekend op welk tijdstip we u op school verwachten.
Onderstaande vragen worden als leidraad voor het gesprek gebruikt. Uw zoon/dochter krijgt deze
vragen mee naar huis. Graag het formulier, samen met uw kind, invullen en meenemen naar het
startgesprek.
Voor groep 1 t/m 4
Hoe zou u uw kind kort omschrijven?
Wat zijn de talenten van uw kind?
Wat zijn de interesses van uw kind?
Wat moeten we zeker weten over uw kind?
Wanneer heeft uw kind een topjaar?
Wat denkt u dat uw kind nodig heeft om goed te
kunnen leren?
Wat zijn de aandachtspunten voor school?
Wat wilt u nog kwijt over uw kind?

Voor groep 5 t/m 8
Hoe zou jij jezelf kort omschrijven?
Waar liggen jouw talenten?
Welke hobby’s heb je?
Wat moeten we zeker weten over jou?
Wanneer is het schooljaar voor jou geslaagd?
Wat hoop je dit jaar te leren?
Is er iets waar we rekening mee moeten
houden?
Wat wil je nog graag vertellen?

Communicatie
Als team willen we u graag zo goed mogelijk op de hoogte houden van wat er op school gebeurt.
We laten ons daarom in de komende tijd informeren over verschillende apps die het mogelijk maken
om bijzondere groepsmomenten gemakkelijk te delen en u zo te betrekken bij de wondere wereld van
het schoolleven op Podium.
Binnenkort kunt u hierover meer informatie verwachten.

Schoolreis
Yes, op dinsdag 15 september a.s. is het zo ver. We gaan op schoolreis! Voor de begeleiding van
groep 7/8 zijn wij nog op zoek naar 1 begeleider. Vindt u het leuk om mee te gaan en zit uw kind in
groep 7/8 dan kunt u zich aanmelden bij Linda: lbrouwer@vechtstreekenvenen.nl
Praktische informatie:
Wat moeten de kinderen meenemen deze dag:
•
•

Lunchpakket (eten én drinken) graag in een rugzak
Iets te eten en drinken voor tussendoor

Waar gaan we naar toe?
Groep 1-2 gaat vogels spotten in Avifauna en groep 3 t/m 8 duikt de wereld van de
sprookjes in en gaat naar de Efteling.
Vertrek/aankomsttijden:
De kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht en de bus
vertrekt rond 8.45 uur.
Om ongeveer 16.30 uur zijn we weer terug op school.

Vakantierooster schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie
ma 19 t/m vrij 23 okt 2020
Kerstvakantie
ma 21 dec t/m vr 1 jan 2020/2021
Voorjaarsvakantie
ma 22 t/m vr 26 feb 2021
Pasen
vrij 2 t/m ma 5 april 2021
Meivakantie
ma 3 mei t/m vr 14 mei (incl. Hemelvaart)
Pinksteren
ma 24 mei 2021
Zomervakantie
ma 19 juli t/m vrij 27 aug 2021
Vrije dagen (voor zover nu bekend)
18 september groep 1-2 vrij
16 oktober:
groep 1-4 vrij
03 november: alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van het team
27 november: groep 1-4 vrij
18 december: groep 1-8 vrij
15 januari
groep 1-2 vrij
18 februari:
alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van het team
19 februari:
groep 1-8 vrij
17 maart:
alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van het team
01 april:
continurooster
16 april:
groep 1-2 vrij
28 mei:
groep 1-4 vrij
11 juni:
groep 1-2 vrij
23 juni:
alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van het team
09 juli:
groep 1-4 vrij
16 juli:
om 12.00 uur begint de zomervakantie
Vakantieherinnering onder de trap
Er hangen al verschillende vakantiefoto’s in het sfeervolle tafereel
onder de trap!
Ieder kind/gezin kan zijn/haar vakantiefoto inleveren bij zijn/haar juf
(of Anne-Marie van Lindenberg of Gonne Brouwer). Echte foto’s
maar ook geprint op fotopapier of een A4tje, in een fotolijstje/zonder
een lijstje; het maakt niet uit. Hoe meer hoe beter. En vooral niet te
klein want er wordt weer een leuke collage van gemaakt waarvoor
iedereen graag even blijft staan kijken. Bij voorkeur ontvangen we
de foto's in de 1e week na de zomervakantie; maar op een later
tijdstip de foto zelf ophangen kan natuurlijk ook altijd.

Regels rondom corona
De regels rondom corona zoals die voor de zomervakantie gehanteerd werden, zijn nog steeds van
kracht. De regels waren en zijn:
- ouders komen niet in de school, alleen op afspraak;
- de school let erop dat leerlingen vaak hun handen wassen en ontsmetten;
- ouders en leerkrachten houden 1,5 meter afstand tot elkaar;
- ouders mogen bij het brengen van de kinderen over het ‘boomhutplein’ lopen en het plein weer
verlaten via het ‘zandbakplein’;
- voor het ophalen geldt: de ouders van de kinderen van groep 1-2 mogen op het plein wachten. De
andere ouders wachten buiten het plein.
Zieke leerlingen
Leerlingen met milde klachten zoals neusverkoudheid, keelpijn, lichte hoest, koorts of benauwdheid
moeten thuis blijven. Als een leerling ‘ziek’ op school komt, overlegt de leerkracht met een collega of
de leerling naar huis gestuurd moet worden. Als een ander gezinslid ernstige klachten heeft, dan mag
het kind pas naar school komen als de klachten verdwenen
zijn. Als een leerling gedurende de dag ziek wordt, worden de ouders direct gebeld en zorgen zij
ervoor dat hun kind wordt opgehaald.
Trakteren
In overleg met de leerkracht mag er getrakteerd worden. Dat doen we alleen in de eigen klas en er
mogen alleen verpakte traktaties worden uitgedeeld.
Jarigen
08 augustus
11 augustus
12 augustus
18 augustus
04 september
08 september
13 september
20 september
28 september

Saar
Mats
Diede
Jonathan
Tygo
Florian
Julian
Seth
Marin
Stein
Beau
Noah
Anna

groep 7
groep 2
groep 2
groep 1
groep 3
groep 3
groep 4
groep 6
groep 5
groep 7
groep 2
groep 2
groep 5

Allemaal van harte gefeliciteerd! We hopen dat de kinderen die in de vakantie jarig geweest zijn, een
feestelijke dag hebben gehad. We wensen de andere kinderen alvast een fijne verjaardag toe!
Agenda
september
dinsdag
vrijdag
vrijdag
woensdag
oktober
donderdag
vrijdag
maandag

15
18
25
30

in de 2e en 3e schoolweek vinden de startgesprekken plaats
schoolreis
groep 1-2 vrije dag
gastlessen Liliane fonds
start kinderboekenweek

15
16
19 t/m 23

afsluiting kinderboekenweek
groep 1 t/m 4 vrije dag
herfstvakantie

Tot slot
Een nieuw schooljaar; een nieuw avontuur.
Allemaal veel plezier gewenst!
Mede namens het team,
Petra Eindhoven

