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Agenda
26 juni
Viering Sint Jan (onder schooltijd) alleen met de kinderen
3 juli
Studiemiddag, klas 3 t/m 6 ‘s middags vrij
17 juli
Laatste schooldag, kinderen om 11.00 uur vrij
18 juli- 28 aug Zomervakantie
Aanpassing gedragsregels en afspraken rondom coronacrisis
Het brengen
Alle kinderen komen weer op tijd op school, d.w.z. om 8.25 uur gaat de bel.
Het brengen van de kleuters blijft zoals het is.
Het halen
Hier verandert niet veel.
We moeten wel vaststellen dat ouders steeds dichter bij de school hun kinderen komen opwachten.
Dat is nadrukkelijk niet de bedoeling. Spreek met uw kind een plekje af verder weg van de school.
De klassen 1 en 2 worden naar de velden aan de Schimmelpennincklaan gebracht – tenzij individueel
anders is afgesproken. Ouders die op de Schimmelpennincklaan op hun kinderen wachten komen ook
steeds dichter naar de school toe staan.
Dat houdt in dat de juf / meester met de klas langs een rij ouders moet lopen.
Ouders van klas 1 en 2 wachten iets voorbij de plek waar de kinderen worden “afgeleverd”.
Eerste en tweede klassers die een kleuterbroertje of –-zusje hebben blijven op hun korte dagen
wachten op het plein nabij de schommels.
Halen kleuters
Voor de klas van juf Enny verandert er iets: het halen geschiedt nu bij de boomstammenkring op het
kleuterplein.
Handen vasthouden
In de kleuterklas worden bij de kringspelen e.d. weer handen vastgehouden.
Bij de volksdansen voor Sint jan doen we dat ook weer.
Snottebellen
Volgens richtlijn RIVM mogen kinderen tot 6 jaar met een langdurige neusverkoudheid of een snotneus
wel naar school komen.
Ouders in de klassen
Bij het handwerken wordt de assistentie node gemist.
Er kunnen weer twee tot drie ouders komen helpen.
Eindtoneelstukken klassen 5/6 en 6
Er zal worden gespeeld voor de ouders. Per kind mogen er twee kijkers komen (gaarne overleg in
bijzondere gevallen). We richten de zaal zo in dat er anderhalve meter afstand is tussen de tweetallen.
Op die manier kunnen er 32 mensen per keer kijken. Het betekent dat er tweemaal wordt gespeeld.
Afscheid oudste kleuters
De oudste kleuters komen zonder de andere kleuters op de laatste schooldag in hun klas voor het
afscheid.
De jongere kleuters hebben op donderdag hun laatste dag. Nader bericht volgt van de kleuterjuffen.
Eindejaarsschoonmaak.
Het aantal ouders dat kan komen helpen wordt beperkt tot vier per klas.
Kopij voor het weekbericht (vóór woensdag 19.00 uur): weekbericht@vrijeschoolzutphen.nl
De weekberichten van de laatste zes weken staan ook op de website: www.vrijeschooldezonnewende.nl

Trakteren
Pas in het nieuwe schooljaar mogen jarigen weer trakteren.
Ventilatie
In de lokalen en in de zaal wordt goed gelet op voldoende ventilatie van de lucht.
Handen wassen
Het handenwassen blijft veelvuldig gebeuren.
Ceciel Wolfkamp, directeur
Sint Jan in coronatijd klas 1 t/m 6
Vrijdag 26 juni vieren we in aangepaste vorm het Sint Jansfeest. We vieren we het onder schooltijd op
school. Het zal lijken op, zoals velen van jullie nog wel weten, op de kleedjesmarkt van vorig jaar. Maar
dan in plaats van spulletjes om te verkopen één grote picknick!
De kinderen nemen die dag hun eigen eten en drinken mee en wellicht wat extra’s zoals een
pannenkoek, aardbeien, kersen of een salade.
Halverwege de ochtend verzamelen de kinderen van klas 1 t/m 6 zich met kleedjes op het plein voor de
picknick. Klassen mogen mengen. Ieder kind heeft zijn eigen eten en drinken. Kleedjes kunnen samen
of alleen.
Na het samen zingen en picknicken zal er een programma volgen met spel en dans.
Als het goed is komt er ook nog een verkoelende verrassing langs!
De schooltijden zullen zijn zoals normaal: klas 1 en 2 gaan om 12.30 uur naar huis en klas 3 t/m 6 gaan
om 14.45 uur naar huis.
Meenemen: Eigen eten en drinken, picknickkleed.
In de pauzes wordt in die week geoefend met de dansen.
Groeten van de St. Janscommissie,
Meester Ed, Juf Joan, juf Sigrid en meester Timo
PS. Mocht je nog leuke, zelfsturende, spelmaterialen voor buiten hebben laat het ons weten!
Sint Jan kleuterklassen
De kleuters vieren het Sint Jansfeest op vrijdagochtend op een plek buiten de school. Er wordt in de
buitenlucht gezongen en gedanst, er worden wat spelletjes gedaan en de kleuters mogen over een
"net-als-of-vuurtje" springen. Elke kleuterjuf verstuurt een mail naar de ouders met informatie over het
feest.
De kleuterjuffen
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