Asten 20 augustus 2020

Beste ouders/ verzorgers,
Nog een weekend en het nieuwe schooljaar begint! Een schooljaar waarin wij als teamleden enorm veel
zin hebben en er klaar voor zijn!
Voor en in het begin van de zomervakantie is nog flink gewerkt om alles op orde te hebben en ook deze
week is er op beide locaties volop actie! Vandaag hebben we met het LaLoBo-team nog de puntjes op de i
gezet om maandag vliegend van start te gaan.
Zoals u weet zijn we per 1 augustus officieel gefuseerd. We gebruiken tot de nieuwe naam bekend is, de
werknaam ‘LaLoBo’ en hanteren tot dan bovenstaand logo, waarin elementen uit de oorspronkelijke
logo’s herkenbaar zijn. De komende tijd wordt er hard gewerkt om beide locaties tot een eenheid te
smeden. We maken u daar graag deelgenoot van, en vragen uw begrip om de verschillen tussen de
locaties, die er in de aanloopfase zijn, te respecteren.
Wat belangrijke wetenswaardigheden:
- De website is nog under construction; er wordt hard aan gewerkt!!
- De coronamaatregelen zoals voor de vakantie blijven van kracht. Voor meer informatie: zie de website.
- Alle kinderen lunchen op school. Voor de lunch houden we het op gezond en voedzaam, liefst in een
beker en trommeltje. Voor de ochtendpauze volstaat een stukje fruit of groentesnack.
- Ouders/ verzorgers van de leerlingen van de groepen 1/2 zijn welkom bij het verjaardagsfeestje van hun
kind in de groep. Neem hiervoor tijdig contact op met de leerkracht.
- De taakomvang van leerkrachten overstijgt de beschikbare tijd fors. Om hieraan enigszins tegemoet te
komen, plannen we gesprekken voortaan tot 17.00 uur.
- Wekelijks worden voor groep 3 t/m 8 de gymlessen verzorgd in de gymzaal aan de Schoolstraat en/of in
de Schop door Sportstuif. Op maandag 24-08 vinden nog geen gymlessen plaats.
- Gewoontegetrouw is er voor kinderen dagelijks een inloop vanaf 08.20 uur zodat we om 08.30 uur
ook echt met de lessen kunnen starten.
- Elke eerste maandag van de maand ontvangen ouders/ verzorgers de nieuwsbrief via een link in de mail.
Op 7-9 de eerste. Deze verschijnt ook op de website. Elke derde maandag van maand krijgt u via de mail
een ‘Groet uit de Groep’. De eerste komt nog voor de start van het schooljaar, bij wijze van uitzondering
niet op de derde maandag van de maand.
- We werken dit jaar met een aantal vervangers en een aantal afstudeerstagiaires. Lees daarover meer in
de berichtgeving van de betreffende groepen.
- In verband met Corona koppelen we dit jaar het kennismaken aan de infoavond. U krijgt een uitnodiging
voor een avond in de tweede schoolweek, op woensdag 2 of donderdag 3 september. Om
rekening te houden met de 1,5m., vinden deze avonden plaats pér groep afzonderlijk. We
rekenen op 1 ouder per kind. Fijn om u op deze manier te kunnen ontmoeten.

Namens het volledige team: Graag tot maandag!!

