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Van de directie
Beste kinderen, ouders en leerkrachten,
Dit is de laatste nieuwsbrief van een zeer bewogen jaar.
Het is echt niet normaal wat er dit jaar allemaal is gebeurd.
Van een gesloten school, naar halve groepen en ten slotte hele groepen met een
continurooster. En dat in 4 maanden tijd. En nog is niet alles bij het oude.
Het waren hele drukke en hectische tijden voor iedereen.
Wat zijn we dan ook hard toe aan vakantie. Nog 1 dag en dan is het zover.

Hieronder nog een paar belangrijke mededelingen:
De richtlijnen i.v.m. met coronavirus zijn weer verruimd. Dat betekent dat, als er geen
nieuwe uitbraak komt, we vanaf het nieuwe schooljaar weer kunnen starten met de normale
schooltijden.
Het continurooster vervalt en de kinderen gaan tussen de middag weer thuis eten.
Kober start dan ook weer met de TSO.
In deze tijd is echter niets meer zeker.
In de laatste vakantieweek krijgt u een mail met de laatste stand van zaken en de afspraken
die dan gaan gelden. Houdt u die a.u.b. goed in de gaten.
Op woensdagochtend was er altijd de inloop voor ouders, waar ik ook altijd bij aanwezig
was. In het nieuwe schooljaar ga ik op woensdag lesgeven in groep 6/7. De inloop wordt dan
ook verplaatst naar donderdagochtend, van 08:30 tot 9:00 uur. Of we hier de eerste
donderdag al mee kunnen starten zal afhangen van de laatste Coronamaatregelen.
We zijn nog druk bezig met het aantrekken van een nieuwe leerkracht voor groep 3 voor de
maandagen en dinsdagen. Vanmiddag is er een aantal sollicitatiegesprekken.
Zodra bekend is wie de nieuwe juf of meneer gaat worden, mailen we u dit.
Tot slot wensen we iedereen een hele fijne vakantie, rust goed uit en blijf alstublieft gezond.
Tot maandag 24-8-2020 !!!!

Meneer Leon, directeur

De Vakantiebieb komt er weer aan. Nu ook met luisterboeken!
Lekker lezen en luisteren in de vakantie: in een luie stoel, op het strand of in de tent.
Wegdromen in een mooi verhaal, lekker aan het strand, op de camping of thuis in een
luie stoel. Fijn om tot rust te komen en ook belangrijk om zo te voorkomen dat het
leesniveau van kinderen gaat zakken tijdens de zomervakantie.
Deze zomer is het weer mogelijk om e-books te lezen op een tablet of smartphone
door gebruik te maken van de VakantieBiebapp.
Hiervoor hoef je geen lid te zijn van de bibliotheek.
Deze app is t/m 31 augustus te downloaden in de App Store of Google Play Store.
Nieuw dit jaar is dat er niet alleen leesboeken maar ook verschillende luisterboeken
te downloaden zijn.

Voor de jeugd is er een winactie. Op vakantiebieb.nl/win kunnen zij laten weten
welk boek hun favoriet uit de VakantieBieb is en zo kans maken op een
Beats Solo Pro koptelefoon. Zo maken we het lezen extra leuk!
Wil je nog meer ebooks lezen of naar nóg meer verhalen luisteren, dat kan met een pasje
van de openbare bibliotheek via https://www.onlinebibliotheek.nl/ en via de luisterbiebapp.
Kinderen kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Daarmee kunnen dan natuurlijk ook
echte boeken geleend worden zoals:

Veel leesplezier voor iedereen deze zomer.

Wie komt ons versterken?
Wij zijn op zoek naar ouders die graag willen
meedenken over de activiteiten die de
oudervereniging organiseert en die kunnen helpen
met de uitvoering.

De oudervereniging is betrokken bij de organisatie van bijvoorbeeld de
schoolfotograaf, Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Pasen en het schoolreisje.

Binnen de oudervereniging worden de activiteiten van het schooljaar verdeeld onder een
aantal leden van de ouderraad en leerkrachten. Per activiteit wordt er een budget
vastgesteld door de penningmeester in overleg met de voorzitter en directie.
Met de aangewezen personen per activiteit worden er plannen gemaakt over de invulling.
We houden 6x per jaar een overleg. Dit is op woensdagmorgen 08.30 uur.
Wil je graag meedenken op school meld dit dan bij Juf Marijke van de administratie of stuur
een mailtje naar: kbsolympia_oudervereniging@inos.nl.
Met vriendelijke groet
De oudervereniging

Het team van Kbs Olympia
wenst iedereen een
fijne vakantie !!!

