Aan de ouder(s) /verzorger(s) van
alle leerlingen van cluster Wolkenblauw

Nieuwegein, 2 november 2020
Betreft: activiteitenkalender november en december 2020

Beste ouder(s), verzorger(s),
We zijn blij dat uw kinderen en wij ‘gewoon’ naar school kunnen en dat we met een paar
kleine aanpassingen ook u op school hebben kunnen ontvangen tijdens de laatste
oudergesprekken.
Bijna alle activiteiten buiten school zijn helaas afgelast, ook de XXL-momenten (waarbij we
ouders op school uitnodigen) konden en kunnen voorlopig niet doorgaan.
Op dit moment zijn we druk bezig op welke manier we Sinterklaas en de kerstviering kunnen
organiseren. Hiervan houden we u natuurlijk op de hoogte.
Gelukkig worden er nog wel gastlessen verzorgd, dit zijn mooie en leuke aanvullingen op ons
lesaanbod. Donderdag 5 november aanstaande, organiseren wij voor de leerlingen een
schoolontbijt.
In de week van 23 t/m 30 november staan de oudergesprekken ‘ZIEN’ gepland. Door de
aangescherpte Corona-maatregelen lijkt het ons verstandiger om u dit keer niet op school te
ontvangen.
We vinden het wel belangrijk om u te spreken, daarom zullen we een afspraak met u maken
om te videobellen of te bellen. Binnenkort ontvangt u een brief waarin u een tijdsblok kunt
aangegeven, vervolgens krijgt u het precieze tijdstip van ons gesprek.
De afgelopen periode hebben de leerlingen Cito-toetsen gemaakt, dit waren de uitgestelde
toetsen van juni. De resultaten zullen we kort met u bespreken tijdens de ZIEN-gesprekken.
Vanaf deze week gaan we gebruik maken van een supermooi aanbod:
•

vanaf maandag 2 november kunnen we alle kinderen afwisselend melk, karnemelk
en yoghurt aanbieden. Daarom moet uw kind een beker met deksel meenemen.
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•

vanaf dinsdag 10 november start het schoolfruit-project weer. Dit houdt in dat we op
dinsdag, woensdag en donderdag alle leerlingen ook fruit aanbieden.

Beide projecten duren 20 weken.
Andéla Koot (leerkracht Luchtblauw 1) heeft een nieuwe stap gezet in haar leven, ze is
verhuisd en heeft besloten om na 8 jaar De Evenaar te verlaten. Gelukkig is het ons gelukt
om snel een nieuwe leerkracht te vinden voor de groep: Kiki Leenaerts.
Gea Wijman (leerkracht Groen 2) is voor langere tijd afwezig, zij wordt vervangen door juf
Amarinthe de Graaf.
Met ingang van 1 februari 2021 stopt Gonnie Boerma als directeur/ bestuurder van Stichting
Samenwerking Nieuwegein waar SBO De Evenaar onder valt. In januari zullen we een mooi
afscheid voor haar organiseren. De Raad van Toezicht heeft Carine Thesingh uit Utrecht
benoemd als haar opvolger per 1 februari 2021.
We blijven de richtlijnen van het RIVM nauwkeurig volgen en proberen uw kind zo normaal
mogelijk les te geven.
Heeft uw kind koorts of last van benauwdheid of hoest het meer dan een enkel keertje dan
moet uw kind thuis blijven.
Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,
Marianne Bookelmann, adjunct Groen
Hanna Wolters, adjunct Luchtblauw
Harmen Rabbers, adjunct Wolkenblauw

SBO De Evenaar • School voor speciaal basisonderwijs
Postadres: Postbus 7107, 3430 JC Nieuwegein
Bezoekadres: Dasseweide 1, 3437 WN Nieuwegein
030-6048400

