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Update Corona
De richtlijnen over het toelaten van kinderen met (milde)
klachten worden regelmatig bijgesteld. In de bijlage vindt u
een handige beslisboom die u helpt bij het besluit uw kind
wel/niet naar school te brengen. Als u nog twijfelt, kunt
altijd met de leerkracht overleggen.
Schoolreis
Ondanks het weer dat af en toe niet meezat, hebben de
kinderen een heerlijke dag gehad in de Linnaeushof en
Drievliet.
Hierbij bedankt het team de begeleidende ouders en de
ouders van de ouderraad voor de voorbereiding.
Omdat er dit jaar ook een jubileumfeest is, zal er geen
tweede schoolreis plaatsvinden in het voorjaar.
Groep 8 gaat natuurlijk wel op kamp.
Het bedrag van de ouderbijdrage voor dit schooljaar is
aangepast. Hierover ontvangt u nog bericht van de
ouderraad.

50-jarig jubileum Kariboe
Dit jaar bestaat de Kariboe 50 jaar.
We willen dit vieren tijdens het zomerfeest op woensdag 7
juli 2021. Welke ouders vinden het leuk om de ouderraad
te ondersteunen met ideeën en/of praktische hulp?
U kunt zich hiervoor opgeven via
nicky.vanderworp@opoijmond.nl (leerkracht 3-4) of
melden bij een van de ouderraadsleden.
Koffieochtenden gaan niet door
Helaas kunnen vanwege de
coronamaatregelen de geplande koffieochtenden niet doorgaan. Zodra dit weer
mag, wordt u hierover geïnformeerd.
Deodorant
Het is niet toegestaan om spuitbussen
deodorant te gebruiken in de
kleedkamers van de gymzaal.
Een deodorantroller mag wel.
CJG-webinar Help, ik ontplof.
Wilt u beter leren omgaan met de emoties van uw kind en
zelf ook rustiger reageren? Geeft u zich dan op voor het
gratis CJG-webinar Help, ik ontplof! op dinsdagavond 6
oktober 2020. In de bijlage vindt u de informatie.

Kinderboekenweek en schoolthema
Vandaag start de kinderboekenweek. Het thema van dit
jaar is: En toen?
We hebben vandaag ook meteen het nieuwe schoolthema
geopend: Reis mee terug in de tijd!. Het is een
cultuurthema waarin verhalen en boeken met thema
geschiedenis centraal staan.
Rapport 1 en oudergesprekken
Vrijdag 2 oktober krijgen de leerlingen van groepen 3-7
een rapport mee naar huis. Het rapport bevat alleen een
uitdraai van de resultaten van de Cito-toetsen. In de weken
van 5 oktober en 19 oktober zijn hierover ouderkindgesprekken gepland.
De ouders van groep 1-2 zijn inmiddels al uitgenodigd voor
startgesprekken.
Groep 8 ontvangt nu geen rapport omdat de uitslag van de
Entreetoets in het adviesgesprek VO met ouders en kind
worden besproken. Deze gesprekken starten in de week
van 26 oktober.
Eind januari krijgt uw kind weer een volledig rapport mee.

Activiteiten in de herfstvakantie
In de bijlagen vindt u informatie van d’Evelaer en
informatieboerderij Zorgvrij over activiteiten in de
herfstvakantie
Disco in d’Evelaer
In de bijlage vindt u ook een overzicht met data van disco
die wordt georganiseerd in d’Evelaer.
Herfstvakantie
Het duurt nog even, maar de herfstvakantie is weer in
zicht! Team Kariboe wenst alle kinderen en hun ouders
alvast een hele fijne herfstvakantie!

7 oktober studiedag
Op woensdag 7 oktober zijn alle leerlingen vrij. Het team
gaat op deze dag aan de slag met techniekonderwijs.
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