Bij deze plekken houdt u afstand tot elkaar en tot de
leerkracht; 1,5 meter

NIEUWS
Nieuwsbrief 13 – 29 mei 2020
Belangrijke data: : (kijk ook op de website:
https://bijlmerdrie.nl/kalender/
Maandag 1 juni
Dinsdag 2 juni
Maandag 8 juni

Dinsdag 16 juni
Vrijdag 19 juni

Pinksterdag
Studiedag team:
leerlingen zijn vrij
Hele groepen vijf dagen
naar school
17.00 zoom meeting met
bestuur over de Fusie aug
2021 ( over een jaar)
Schoolfotograaf ( dit keer
echt!)
Studiedag team:
leerlingen zijn vrij

Heropening school: bijna weer
“normaal” 8 juni
Het protocol is gisteravond binnen gekomen en vandaag is er
nog afgestemd zodat ik u van de juiste informatie kan voorzien
over de heropening van de school op 8 juni.
Bijna alles blijft hetzelfde als nu met halve groepen. Het grote
verschil is natuurlijk dat we weer met hele groepen gaan
werken en dat alle kinderen weer vijf dagen naar school gaan.
Maar alle overige maatregelen blijven wel van kracht.
Hier volgen de belangrijkste nog op een rij.
Uw kind heeft voor vertrek zijn/haar handen gewassen.
Uw kind is om 8.20 op de daarvoor bestemde ophaal- en
afhaalplek.
De leerkracht haalt de groep op en neemt de groep mee naar
binnen. Datzelfde gebeurt om 14.00 uur maar dan naar buiten.

Het is verboden voor ouders om op het schoolplein te komen
en het schoolgebouw te betreden. Wilt u dus ook uw eigen
fiets niet op het schoolplein zetten of fietsen over het
schoolplein?
Bij binnenkomst en na elke keer buiten spelen en toiletbezoek
wassen de kinderen hun handen in de klas ( zo hebben we
toezicht en controle).
We ventileren de klaslokalen doorlopend, maken schoon en
ontsmetten dagelijks.
De kinderen hoeven onderling geen afstand te bewaren maar
proberen dat wel te doen ten opzichte van de leerkracht.
We spelen per hele groep buiten middels roulerende vaste
plekken en mixen niet met andere groepen.
De rapportgesprekken zullen digitaal plaats gaan vinden. U
wordt daar nog nader over bericht. Via de mail en Parro kunt u
communiceren met ons.
Het verzoek is om terughoudend te zijn met schoolreisjes.
Daarom hebben wij besloten de schoolreisjes uit te stellen tot
in september.
Voor het afscheid van onze groep 8-ers wordt een passende
oplossing gezocht. Nader bericht volgt hierover.
U kunt het protocol zelf ook nog bestuderen:
https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledigopenen-basisonderwijs.pdf

School reopening: almost “normal” again 8 June
The protocol came in last night and has been tuned today so
that I can provide you with the correct information about the
reopening of the school on June 8.
Almost everything remains the same as now with half groups.
The big difference is of course that we are going to work with
whole groups again and that all children are going to school for
five days again.
However, all other measures will remain in force.
Here are the most important in a row.
Your child has washed his / her hands before departure.

Your child will be at the designated collection and collection
point at 8.20.
The teacher picks up the group and takes the group inside. The
same happens at 2 pm but then outside.
At these places you keep distance from each other and the
teacher; 1.5 meters
It is forbidden for parents to enter the schoolyard and enter the
school building. Do you also not want to put your own bicycle
on the schoolyard or cycle across the schoolyard?
The children wash their hands in the classroom upon entering
and after each time playing outside and visiting the toilet (we
have supervision and control).
We continuously ventilate the classrooms, clean and disinfect
daily.
The children do not have to keep a distance between
themselves, but they try to do so with respect to the teacher.
We play outside per group through rotating fixed spots and do
not mix with other groups.

Informeren door bestuur 8 juni 8.30 uur
koffie met….
Vergaande samenwerking Wereldwijs
en Bijlmerdrie: Fusie
Augustus 2021 ( dus volgend jaar)
Het bestuur nodigt u graag uit voor een koffie met….op
maandag 8 juni om 8.30 om ut te informeren over de
vergaande samenwerking tussen Wereldwijs en Bijlmerdrie.
We gaan toewerken naar een fusie per 01-08 -2021. ( dus over
een jaar)
Uitgangspunt hierbij is dat de kinderen zolang mogelijk bij
elkaar in de groep kunnen blijven en in het gebouw van
Bijmerdrie!.
De MR en het team is hierover al geïnformeerd en staan er
positief in. Maar we begrijpen goed dat u vragen heeft en er
meer van wilt weten!
Dus wees welkom bij koffie met ……met ons bestuur.

The report discussions will take place digitally. You will be
informed about this in more detail. You can communicate with
us by email and Parro.

In de Parro app kunt u bij het agenda item aanklikken of u wilt
deelnemen aan de koffie met….

The request is to be cautious about school trips. That is why we
have decided to postpone school trips until September.

We zullen er zorg voor dragen dat we afstand kunnen houden
van elkaar. Bij mooi weer kijken we ook of het buiten kan
plaatsvinden.

A suitable solution is being sought for the farewell of our group
of 8-ers. More information will follow.

Extensive collaboration Wereldwijs and Bijlmerdrie: Merger

You can also study the protocol yourself:
https://po.lesoptijd.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openenasisonderwijs.pdf

August 2021 (so next year)

Website under construction

The board would like to invite you for a coffee with…. On
Monday 8 June at 8.30 am to inform you about the far-reaching
cooperation between Wereldwijs and Bijlmerdrie. We are going
to work towards a merger as of 01-08-2021. (so in a year)

Helaas is de website door een update niet meer in orde. We
werken er hard aan om het weer in orde te krijgen.

The starting point is that the children can stay together as long
as possible in the group and in the Bijmerdrie Building.

Veel kunt u nog wel lezen maar de kalender bijvoorbeeld niet
meer. Hou dus de nieuwsbrief goed in de gaten en de Parro
app!

The MR and the team have already been informed about this
and are positive about it. But we understand that you have
questions and want to know more!
So welcome to coffee with …… with our board.

Website under construction
Unfortunately, due to an update, the website is no longer in
order. We are working hard to get it right again.
You can still read a lot but the calendar, for example, no longer.
So keep an eye on the newsletter and the Parro app!

In the Parro app you can click on the agenda item if you want to
participate in the coffee with….
We will ensure that we can keep our distance from each other.
In good weather we also check whether it can take place
outside.

