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Nieuwsbrief voor ouder(s)/verzorger(s) van kinderen van onze school en andere belangstellenden. Deze nieuwsbrief verschijnt eens per
drie weken. Hierin wordt zoveel mogelijk informatie opgenomen door de schoolleiding, het team, MR, AC en andere commissies.

Schoolreisje / schoolkamp
Nu de Corona-maatregelen her en der wat
zijn versoepeld zien wij mogelijkheden om
een feestelijke dag / schoolreisje te
organiseren voor alle kinderen. De
organisatie hiervan is in volle gang. We
verkennen zowel de mogelijkheden op
school (groepen 1 t/m 4) als op fietsafstand
(groepen 5 t/m 8).
Vooralsnog blijft de datum van woensdag
16 juni staan.
Ook voor groep 8 zijn we de mogelijkheden
voor een schoolkamp aan het verkennen.
Helaas merken we dat nog niet alle
bestemmingen geopend zijn voor ‘dagjesgasten’, waardoor we nog beperkt zijn.

Gymnastiek
Nu er landelijk weer wat versoepelingen zijn doorgevoerd, zien
wij mogelijkheden om weer bewegingsonderwijs aan te bieden.
Dit wel in een aangepaste vorm om zoveel mogelijk de cohorten
(bubbels) in stand te houden. Daarnaast hebben we nog te
maken met de aangepaste schooltijden.
Wanneer er buiten wordt gegymd, is het verstandig om je te
kleden naar het weer. In sommige gevallen kan een lange broek
of shirt wenselijk zijn.
Ook buitenschoenen zijn van belang.
Het rooster zal er als volgt uit komen te zien:
Groep 3 en 4 op maandag in de zaal, onder leiding van eigen
leerkracht.
Groep 5 en 7 op maandag.
Groep 5 in de oneven weeknummers in de zaal met juf Kimberly,
in de even weken een buitenles door meester San.
Groep 7 in de even weeknummers in de zaal met juf Kimberly, in
de oneven weken een buitenles door meester San.
Groep 6 en 8 op donderdag in de zaal, onder leiding van eigen
leerkracht.
Kleedkamers mogen wel door scholen worden gebruikt, maar de
douches niet.

Oudergesprekken in week 26
In week 26 is het mogelijk om een oudergesprek met de leerkracht(en) van uw kind in te plannen. Dit is
facultatief. Dat wil zeggen dat er vanuit de wens van school wordt gepland, of vanuit de wens van de ouder(s).
Wanneer u een oudergesprek wilt, kunt u dit voor woensdag 16 juni kenbaar maken door de leerkracht(en)
van uw kind een mailtje te sturen.
De uitnodiging voor de oudergesprekken zullen in week 25 via de mail door de groepsleerkracht(en) worden
verzonden.
Aanmelden 4-jarigen
Laatste nieuws
Om een goed beeld te krijgen van het aantal leerlingen dat nog
Om op de hoogte te blijven van het
gaat komen, vragen wij u de kinderen die tussen juni 2021 en juli
laatste nieuws en belangrijke data
2022, 4 jaar worden bij ons aan te melden. Dit geldt ook voor
verwijzen wij u naar onze website,
broertjes en zusjes van onze huidige leerlingen. We kunnen hier
www.obsbuitenvree.nl.
dan met de samenstelling (en bezetting van de groepen in het
Op deze website is ook de kalender te
nieuwe schooljaar) rekening mee houden.
zien.
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit bericht ook door te geven aan
buren, vrienden, familieleden, die overwegen hun kind bij ons op
Daarnaast maken wij voor ouders
school aan te melden?
gebruik van de SchoolApp. Hierop wordt
Uiteraard kan er op school altijd een afspraak gemaakt worden
groepsinformatie geplaatst.
voor een persoonlijk gesprek en/of (digitale) rondleiding.
Een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en (digitale)
rondleiding kan door een mail te sturen naar ckuper@sg-owsa.nl.
Kennismakingsgesprekken voor kinderen die in en na oktober
2021, 4 jaar worden, worden bij voorkeur na de zomervakantie
gepland om een reëel beeld te geven van de klas en klasgenootjes.

