01. Nieuws

Agenda
Maandag 17 augustus
Dinsdag 18 augustus
Woensdag 19 augustus
Donderdag 20 augustus

14 augustus 2020

Fris en fruitig weer naar school!
Eerste gymles groepen 4 t/m 8 van meester Luca
Eerste gymles groepen 1 t/m 3 van meester Erik
Eerste les Humanistische vorming van meester Jochem
Tweede gymles groepen 3 t/m 8 van meester Erik

Welkom in het nieuwe schooljaar!
De zomervakantie is bijna voorbij en de voorbereidingen op school zijn in volle gang. We
hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en in goede gezondheid terugkeert naar
school. Het Corona-virus is nog steeds aan de orde en de voorschriften van voor de
zomervakantie zijn dan ook tot nader bericht van kracht. Later in deze nieuwsbrief meer
hierover.
We maken er ondanks de Covid-onzekerheden een mooi nieuw schooljaar van. Hoe dan ook
wordt het voor ons een bijzonder jaar. De eerste paal van onze nieuwbouw zal in de loop van
dit schooljaar dan toch écht de grond in gaan. We gaan letterlijk bouwen aan onze toekomst!
We bouwen ook figuurlijk door aan onze “bewegend leren en natuurlijk fit” basisschool. We
zitten mooi in de “flow” met elkaar en gaan hier actief mee door in het nieuwe jaar!
Welkom juf Irene én uitbreiding voor meester Erik
Zoals eerder gemeld, kunnen we doordat de school in leerlingen groeit een nieuwe collega
verwelkomen. Juf Irene zal ons team gaan versterken en zal vooral extra begeleiding van
kinderen op zich nemen. Een mooie luxe naast het feit dat ook onze gymmeester Erik
uitbreiding van gymtijd krijgt. Alle gymlessen van groep 1 t/m 8 worden door Erik gegeven
(met om de week ook een les van buurtsportcoach meester Luca). Hieronder stellen Irene en
Erik zich (nogmaals) aan uw voor.
Hallo kinderen en beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Irene Tadema en ik ben 26 jaar. Samen met
mijn vriend en ons zoontje van tien weken woon ik in
Tzummarum. Afgelopen jaar heb ik de PABO afgerond en
daarvoor de opleiding Pedagogiek in 2016. In mijn vrije tijd
mag ik graag tijd doorbrengen met mijn gezin, wandelen,
dansen, spelletje doen met familie en vrienden en hou ik

van reizen.
Komend schooljaar zullen jullie mij binnen de school zien op maandag, dinsdag en
donderdag. Ik zal in meerdere groepen voor de klas staan (vooral op de middagen), maar
ook groepjes kinderen begeleiden. Ik kijk uit naar komend schooljaar! We gaan er samen een
mooi schooljaar van maken!
Juf Irene

Hallo kinderen en beste ouders/verzorgers,
Zoals de meesten van jullie inmiddels weten: Ik ben Erik
Hardenberg. Ik ben 28 jaar oud en woon in Groningen,
maar oorspronkelijk kom ik uit Sappemeer. Twee jaar
geleden ben ik afgestudeerd aan de ALO en ben ik aan
het werk gegaan in het voortgezet onderwijs. Na wat
ervaring te hebben opgedaan daar, heb ik besloten om
het basisonderwijs te gaan proberen, wat mij zeer goed
bevalt! Inmiddels werk ik al een paar maanden bij De Treffer
en voel ik mij goed thuis op deze leuke en sportieve
basisschool.In mijn vrije tijd ben ik ook een echte sportfanaat.
Ik geef, naast sportles op De Treffer, ook nog tennistraining in
Haren voor tennisschool Smashing. Zelf tennis ik al 20 jaar en
ben ik ook fanatiek met andere sporten, zoals voetbal, zwemmen,
hardlopen, fitness en andere competitieve sporten. Naast sporten
heb ik ook andere leuke bezigheden, zoals naar de bios gaan,
Netflix kijken, afspreken met vrienden in de stad en gezellige dingen ondernemen met mijn
familie.
Komend schooljaar krijg ik uitbreiding op De Treffer. Ik ga van 1 dag in de week naar 3 dagen
in de week. Ik zal de groepen 1, 2 en 3 op de woensdag les gaan geven, groep 3 tot en met 8
op de dinsdag (om de week) en groep 4 tot en met 8 op de donderdag. Ik kijk hier enorm
naar uit omdat ik hierdoor meer mijn passie voor sport kan inzetten op school!
Meester Erik
Muzieklessen
Het nieuwe schooljaar brengt ook een wijziging in de muzieklessen. In het komende jaar
gaan er meer groepen profiteren van muzieklessen van gastdocenten. In de groepen 4, 5, 6
en 7 krijgen alle kinderen 10 weken muziekles inclusief instrument. In vier schooljaren
hebben ze dan kennis gemaakt met 4 verschillende instrumenten en hebben de kinderen 40
muzieklessen gevolgd die gegeven worden door vakdocenten. De Treffer sport dus niet
alleen, er zit ook muziek in ☺
Brengen en halen
De coronaregels blijven van kracht. Het halen en brengen gebeurt dus op dezelfde wijze als
voor de zomervakantie. U kunt uw kind tussen 8.05 uur en 8.15 uur brengen tot het
schoolhek. De kleuters worden opgevangen door de juffen op ons schoolplein. De eerste
dag(en) wordt groep 3 ook opgevangen op ons schoolplein, totdat ze gewend zijn…
U hield voor de vakantie keurig rekening met de anderhalve meter, we zien dit natuurlijk ook
dit schooljaar graag weer zo gebeuren.

Corona-afspraken
Voorlopig blijft alles zoals het was, met twee nieuwe versoepelingen. Te weten:
Traktaties
Kinderen die jarig zijn, mogen weer trakteren. Tenminste, alleen als de traktatie goed
luchtdicht is verpakt. We delen de traktaties dan in de klas uit en de traktaties worden thuis
genuttigd. Zo wordt een verjaardag voor de kinderen weer een iets mooier feestje. Voor de
meesters en juffen graag niets meegeven, de kinderen gaan ook de klassen nog niet rond.
Stagiaires en gastdocenten
We mogen stagiaires en gastdocenten weer toelaten. Uiteraard mits ze gezond zijn. Dat
betekent dat onze schaakmeester Wim, de muziekdocenten, meester Jochem van
Humanistische Vorming, de buurtsportcoach Luca, meester Henk van De Skans (toneelles)
en een nieuwe lichting stagiaires weer op De Treffer kunnen zijn.
Snotterende leerlingen
In juni 2020 heeft het RIVM richtlijnen opgesteld ten aanzien van “snotterende kinderen”.
Voor kinderen van 4 tot 6 jaar in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een
neusverkoudheid gewoon naar school en de BSO mogen, behalve:
· als het kind ook koorts heeft;
· als het kind ook een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
· als het kind ook een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19.
Voor kinderen vanaf 6 jaar (vanaf groep 3) geldt dat zij thuisblijven:
· bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk
of smaak);
· het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19 (koorts en/of
benauwdheidsklachten).
Kinderen met hooikoortsklachten kunnen gewoon naar school, mits ze geen verhoging of
koorts hebben. Bij twijfel kunt altijd ’s ochtends even bellen met directeur Felix van Ginkel om
te afweging te maken om een kind thuis te houden of niet.
Gymnastiek
De lessen gymnastiek houden we de komende schoolweken voor de groepen 3 t/m 8 op het
grote veld voor onze school. Zo lang het weer het toe laat gaan we dus niet naar de sporthal
in de Skans. Wanneer we dit veranderen, laten we dat in deze nieuwsbrieven aan u weten.
Het betekent ook dat de kinderen van de groepen 3 t/m 8 nog niet douchen en geen gymtas
mee hoeven te nemen. Wel moeten ze op de gymdagen (dinsdag en donderdag voor groep 4
t/m 8 / woensdag en donderdag voor groep 3) lekker zittende kleren en schoenen aan naar
school. Dus… geen slippers of laarzen, dat gymt niet lekker… :)
De kleuters van groep 1 en 2 kunnen hun gymtas wel weer meenemen van huis. Hier zal de
leerkracht van uw kind nog een bericht voor maken via social schools.

Een fijn laatste vakantieweekend en….
Tot maandag!
Het schoolteam

