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Hallo kinderen, leerkrachten en ouders,
Voor u ligt nieuwsbrief 5 met allerlei interessante informatie.
Het is al 1 jaar geleden dat we in Nederland voor het eerst geconfronteerd werden met
Corona en nog steeds hebben we te maken met allerlei aanpassingen. Ouders mogen nog
steeds niet zomaar de school in, waardoor de rapportbesprekingen ook dit jaar digitaal zijn.
Een uitzondering hierop maken we voor de adviesgesprekken van groep 8.
De kinderen uit de groepen 7 en 8 lopen in de gangen met mondkapjes en helaas moeten
we een aantal leuke activiteiten cancelen of anders inrichten.
Maar… De afgelopen periode is het ons gelukt om Corona buiten de school te houden en
hebben we geen groepen naar huis hoeven te sturen. Dat komt vast en zeker mede omdat
we met zijn allen de richtlijnen goed opvolgen. Ik wil dan ook iedereen hier heel erg voor
bedanken. Het eind is in zicht, maar we zullen nog even door moeten bijten.
Zoals jullie al gezien hebben, wordt er op dit moment hard gewerkt aan alle schoolpleinen
rondom Olympia. Als het weer het toelaat, dan wordt er deze week de laatste hand aan
gelegd en is het helemaal klaar.
Als laatste worden de planten en bomen geplant. Ik wil iedereen vragen om er niet aan te
komen en er extra zuinig op te zijn.
Net geplante bomen en struiken zijn nu eenmaal heel erg kwetsbaar.
Het zou zonde zijn als ze dood zouden gaan.
In de jaarkalender heeft u kunnen lezen dat er
volgende week woensdag 10-3-2021 een
studiedag is.
De kinderen zijn die dag vrij.
Veel leesplezier !!!

Leon Michielsen (directeur Kbs Olympia)

Schoolregels zichtbaar
Zoals u weet vinden wij een positief schoolklimaat enorm belangrijk.
Daarom werken wij sinds vorige week in aanvulling op de Kanjer-methode met
onze eigen schoolregels.
Ze zijn inmiddels door de hele school goed zichtbaar, want we hebben er
prachtige posters bij ontworpen.

Ze hangen, net als de regel van de maand, overal!

Even voorstellen: Saskia Roks
Hallo allemaal.
Mag ik me even voorstellen?
Hulp in de schoolbieb gezocht!
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Kunt u af en toe op woensdag
vrijdag
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Samen met Annemiek Koppe geven wij Nederlandse taallessen aan
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Vanwege de coronamaatregelen mogen we geen les geven op school.
We werken met een rooster,
dusgeven
we kunnen
vast en
Daarom
wij nuuonline
leszeker
en houden contact met de cursisten via
inplannen op de ochtenden
waaropface-time
het u schikt.
Whatsapp,
en mail.
En … het is echt super leuk
kinderen
Wiltom
U de
meer
weten?te zien genieten van zoveel mooie boeken!
Mail dan naar annemiek.koppe@inos.nl of naar saskia.roks@inos.nl.
Wij helpen U graag!

Ontdek je talent!
We zijn er best trots op dat we, ondanks alle
beperkende maatregelen, binnenkort weer
een uitdagend naschools aanbod kunnen aanbieden.
Welk aanbod dat precies is, lees je in de flyer die
aanstaande vrijdag meegegeven wordt.
Vanaf dan kun je je ook aanmelden voor gratis deelname aan de activiteiten.

Opvoeden en opgroeien, praat er over!
Wat doe je als je kind ’s avonds niet wil slapen? Hoe ga je om met kinderruzies?
Jullie gaan scheiden, hoe vertel je dat aan je kind?
Vragen over opvoeden horen er bij.
Toch is het fijn als je hiermee terecht kunt bij iemand die met je meedenkt of deskundig advies
Hulp in de schoolbieb gezocht!
geeft. Dit kan iemand uit je omgeving zijn. Een ervaren ouder, of de leerkracht van school.
Als zij je vraag niet kunnen beantwoorden, kun je bij de wijk-CJG-er van uw wijk terecht.
Kunt u af en toe op woensdag of vrijdag een ochtendje helpen?
Contactpersoon Olympia.
Dan horen Koevoets
wij dat graag!
Jacqueline
is de wijk-CJG-er bij basisschool Olympia.
Bellen en mailen voor vragen mag altijd. Ook is er mogelijkheid om een afspraak te maken voor
Loopt u dan langs bij juf Marijke van de receptie of belt of
een informatief gesprek. E: jacqueline.koevoets@cjgbreda.nl. T: 06-10394479
mailt u haar: marijke.tholhuijsen@inos.nl.
We werken met een rooster, dus we kunnen u vast en zeker
inplannen op de ochtenden waarop het u schikt.
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En … het is echt super
leuk om de kinderen
te zien genieten van zoveel mooie boeken!
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