Nieuwsbrief De Vaarboom september 2021
Beste ouders,
We zijn heel blij dat we vanaf aanstaande zaterdag 11 september eindelijk weer bij elkaar komen op
Queen Emma Primary School en kijken er ontzettend naar uit alle ouders en kinderen weer te zien.
Hopelijk heeft iedereen van de vakantie kunnen genieten.
In deze nieuwsbrief willen we jullie graag op de hoogte brengen van belangrijke informatie voor
komende zaterdag en daarna.
Groepen
We beginnen het schooljaar met een aantal nieuwe gezichten en ook een aantal bekende gezichten.
Aangezien veel kinderen en ouders alleen maar op Zoom kennis hebben kunnen maken met een
beperkt aantal mensen, hier even een overzichtje van de juffen met een fotootje, groepsinformatie
en de e-mailadressen.
Groep 1a Juf Odette: Hannah, Luke, Sem en Victoria (in deze groep stromen gedurende het
schooljaar nog nieuwe kinderen van vier jaar in)
Odette Sijben is in 2006 met haar man en dochter naar Engeland gekomen en heeft
van 2008 tot 2012 lesgegeven aan de Nederlandse School in Egham, Surrey. Sinds
2012 geeft ze als privé-docent Nederlandse les aan kinderen. (Meer info over de
overige juffen is op de website van De Vaarboom te vinden.)
Groep 1b en 2 Juf Annemiek:
1b: Chloe, Hugo, Isa, Johan, Katynke, Lolo, Philippe, Quinn en Zoya
2: Maddy en Thomas

Groep 3, 4 en 5 Juf Clara:
3: Amarinske, Annabel, Ayala, Emilia, Evelien en Teya
4: Cirse, Jacob en Sebastian
5: Abigail, Bowen, Niek en Sarah

Groep 6, 7 en 8 Juf Gea:
6: Alice, Freya, Hayden, Isobelle, Jasper, Maia
7: Amy, Eveline, Laura
8: Eline, Evi, Youran

de e-mailadressen zijn: odette.devaarboom@gmail.com, annemiek.devaarboom@gmail.com,
clara.devaarboom@gmail.com en gea.devaarboom@gmail.com.
Dit schooljaar gaan we met drie klassenassistenten en één vrijwilliger van start. Kitty Paques is voor
het derde achtereenvolgende schooljaar klassenassistent en werkt dit jaar vooral bij juf Clara in de
groep. Nieuwe klassenassistent dit jaar is Eva van de Ven, zij helpt voornamelijk bij juf Annemiek en
soms bij juf Odette. Eva heeft een aantal jaar geleden als vrijwilliger bij De Vaarboom geholpen in
het kader van de Duke of Edinburgh’s Award. Ook nieuw dit schooljaar is Margreet Vogelzang. Zij
komt vooral bij juf Gea in de groep helpen. Vrijwilligster Lydia is af en toe op school om bij juf
Odette te helpen. Welkom allemaal!
Corona
Helaas zijn we nog niet helemaal terug naar normaal en daarom zijn er maatregelen genomen om
verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen en tegelijkertijd te zorgen voor een
optimale leeromgeving en het plezier van samen weer naar school gaan. De allerbelangrijkste
maatregel is:
Breng uw kind alleen naar school als hij/zij goed gezond is. Let daarbij op de bekende symptomen
die bij covid-19 horen: koorts, hoesten, smaak- en reukverlies en ook op symptomen die vaak bij
kinderen met covid-19 voorkomen: hoofdpijn, keelpijn, vermoeidheid en geen eetlust. Breng uw
kind niet naar De Vaarboom als hij/zij een van deze verschijnselen vertoont. Houd bij twijfel uw
kind thuis. Als uw kind deze verschijnselen ontwikkelt of blijkt te hebben tijdens de schooldag,
wordt u gebeld om uw kind op te halen. verder belangrijk om te weten:
Aanvang schooldag
-

-

Graag om 9.25 uur op het schoolplein in de buurt van onze ingang, maar buiten het nieuwe
houten hekje gaan staan met uw kind(eren)
De leerkracht of klassenassistent van uw kind geeft aan wanneer hij/zij naar binnen kan en
begeleidt de kinderen van de groep naar binnen, waar de schoenen uitgaan, eventueel
pantoffels aan, jassen opgehangen worden en handen gedesinfecteerd worden met
handgel.
Om 9.30 uur gaat de deur dicht. Mocht u onverhoopt te laat zijn, bel dan de voorzitter Paul
Heuvelmans op (zie nieuwsbrief ontvangen via email), zodat de deur geopend kan worden
en een hulpouder uw kind naar binnen kan begeleiden.

Op de eerste zaterdag 11 september zal iemand van het bestuur ’s morgens uw contactgegevens
controleren op het schoolplein.
Als uw kind niet naar school komt, meld hem/haar dan af via de leerkracht door middel van een
e-mail, of op zaterdag na 9 uur via het nummer van voorzitter Paul (zie nieuwsbrief ontvangen
via email).
Er volgt nog informatie over wat te doen als uw kind covid-19 blijkt te hebben en hij/zij in
contact is geweest met kinderen van De Vaarboom.

Einde schooldag

-

Graag om 12.40 uur op het schoolplein in de buurt van onze ingang, maar buiten het nieuwe
houten hekje gaan staan.

-

De leerkracht begeleidt de kinderen van haar groep naar beneden. Zodra de leerkracht de
ouder heeft gezien, kunnen kinderen naar hun ouder lopen.

Andere praktische zaken
Kinderen kunnen pantoffels meenemen als ze dat willen. Verder hebben we de gelegenheid om
even een snackje te eten en iets te drinken, vlak voor (jongere kinderen) of in de pauze van 11 uur.
Geef aub uw kind ook een tas mee, waar de biebboeken in kunnen. Ieder kind kan elke week een
nieuw boek kiezen als hij/zij dat wil, of het boek houden dat ze de week ervoor geleend hebben. In
totaal mogen er twee boeken van school een korte periode thuis zijn.
Geef uw kind ook een extra jackje, trui of vest mee. Vanwege de coronamaatregelen ventileren we
de lokalen goed en kan het best fris zijn.
Kinderen in de groep van juf Gea nemen ook mee: een map met vier ringen, tabbladen en een etui
met pen, potlood, gum en kleurpotloden (geel, bruin, rood, oranje, paars, groen).
Nu we het schoolgebouw weer in kunnen en op zaterdag de normale lessen gaan draaien, is het
oude tarief weer van toepassing: £18.00 per lesdag voor het eerste kind en £16.00 per lesdag voor
het tweede kind. U ontvangt binnenkort een factuur via penningmeester Alexander Doust.

Data voor in de agenda
9 oktober:

projectdag met als thema ‘worden wat
je wil’, onderwerp van de
kinderboekenweek. Kinderen vanaf
groep 3 volgen ook een speciaal
middagprogramma tot 16 uur. Nadere
info volgt.

23 en 30 oktober:
halftermvakantie
6 en 13 november:
oudergesprekken groepen juf Clara en Gea
Op de website vindt u de kalender voor het hele schooljaar.

Tot ziens op 11 september!

Namens het bestuur en leerkrachtenteam van De Vaarboom,
Gea de Weerd (leerkracht groep 6, 7 en 8 en coördinator)

