Extra nieuwsbrief
17 juni 2020

Beste kinderen, ouders en leerkrachten,
Voor u ligt een extra nieuwsbrief met daarin een aantal belangrijke mededelingen.
Wilt u die alstublieft goed doornemen?

Ouderavonden
Na de juniweek staan voor alle groepen, met uitzondering van groep 8,
de oudergesprekken gepland.
Vanwege de coronamaatregelen mogen we geen ouders toelaten in de school.
Daarom hebben we ervoor gekozen om de gesprekken via Google Meet of telefonisch
plaats te laten vinden.
Omdat het inplannen van alle ouders in deze situatie erg moeilijk is, hebben we ervoor
gekozen de gesprekken op vrijwillige basis te houden.
Dit houdt in dat u via het strookje op de achterkant van deze nieuwsbrief aan kunt geven of
u graag een eindgesprek met de leerkracht van uw kind wilt. Uw oudste kind krijgt vandaag
een geprinte versie van de nieuwsbrief mee naar huis.
De leerkracht op haar beurt, kan u ook uitnodigen als zij hier aanleiding voor heeft.
De leerkracht maakt met u een afspraak voor het moment en de manier waarop het gesprek
plaats zal vinden.
Normaal houden we bij het inplannen rekening met broertjes en zusjes, maar omdat nu alles
digitaal gaat, zal dit een stuk lastiger zijn. Wij hopen op uw begrip.
Gewoonlijk krijgt u tijdens de ouderavond het rapport van uw kind mee.
Doordat alles digitaal gaat, is dat nu ook niet mogelijk.
Daarom krijgen alle kinderen (m.u.v. groep 1) op vrijdag 3 juli het rapport mee naar huis.
Luizencontrole
Vanwege de crisis mogen we op school geen luizencontrole uitvoeren.
Een vriendelijk verzoek is om uw kind thuis zelf goed te controleren.
Mocht u neten of luizen ontdekken, neem dan aub contact op met juffrouw Marij
van de administratie

Personele veranderingen
Volgend schooljaar zijn er een tweetal personele veranderingen.
Juffrouw Inge en Juffrouw Marijke maken gebruik van de mobiliteit en gaan werken op twee
andere INOS scholen, respectievelijk De Horizon en De Rosmolen.
Wij willen ze heel hartelijk danken voor alles wat zij voor onze school hebben gedaan en
wensen ze heel erg veel succes op hun nieuwe school.
Vorige week hebben we sollicitatiegesprekken gevoerd en gelukkig kunnen we u
mededelen dat we twee nieuwe juffrouwen op onze school mogen verwelkomen.
Juffrouw Anke Zeestraten en Juffrouw Hilde Jasperse starten met ingang van het nieuwe
schooljaar op Olympia. Beiden hebben een ruime onderwijs ervaring in het SBO en SO.
In welke groep zij les gaan geven, wordt op maandag 29-6-2020 duidelijk, want dan krijgt
u de hele groepenbezetting te horen.

Met vriendelijke groet,

Leon Michielsen, directeur)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…

De ouder(s)/verzorger(s) van

……….…………………………..….,
………………………….………..….,
…………………….……………..…., (naam kinderen)

uit de groep(en) ………………, ……………..,…………… willen graag een eindgesprek met de
juffrouw.
Graag inleveren bij leerkracht.
De leerkracht neemt contact met u op om een afspraak te maken.

