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Beste ouders/verzorgers,
Afgelopen dinsdag ontving u de filmpjes met informatie uit de drie Leergroepen.
We hebben verschillende reacties van u daarop ontvangen waaronder ook de wens elkaar te
ontmoeten. Die wens hebben wij zelf ook, maar de Coronamaatregelen geven ons niet zo veel
ruimte daarin.
Wat wij wél kunnen organiseren:
•
Met ouders van nieuwe leerlingen -vierjarigen zowel als instromers in de hogere leerjaren houden wij een
Entreegesprek met de leerkracht. Dit start komende week en doen wij via Microsoft Teams.
U krijgt een uitnodiging via SchouderCom.
•

In de week van 12 oktober -de week voor de herfstvakantie- start de eerste ronde Voortgangsgesprekken met u,
uw kind en de leerkracht. Na de herfstvakantie loopt dit nog twee weken door. Begin oktober ontvangt u via
SchouderCom de uitnodiging.

•

Bent u geen nieuwe ouder en heeft u behoefte aan een gesprek met de leerkracht, dan kunt u dat met haar of
hem afspreken. Stuur een appje en het contact is gelegd.

•

Hebben wij behoefte u te spreken dan nodigen wij u op onze beurt uiteraard ook uit.
We maken gebruik van Microsoft Teams tenzij een persoonlijke ontmoeting op school noodzakelijk is.

Omgang met de Corona-richtlijnen
Deze week hebben wij met alle directeuren van scholen van Stg. BOOM onze ervaringen besproken rond de richtlijnen
RIVM. We bereiden ons ook voor op de herfstperiode met mogelijk een tweede Coronagolf.
Op alle scholen zijn geregeld vragen van ouders hoe om te gaan met verkoudheid. Is het nu een Coronaverschijnsel of is
mijn kind ‘gewoon’ snotterig, zoals wel vaker. Enkelen van u kreeg ik daar ook over aan de telefoon.
Komende week ontvangt u een extra BundersInfo over dit onderwerp.

Halen en brengen van uw kind.
Houd u voldoende afstand tot elkaar bij halen en brengen van uw kind naar school?
Geef de kinderen ruimte om hun fiets in de fietsenstalling te plaatsen met name aan de Rembrandt
van Rijnstraat. Stal uw eigen fiets niet precies daar waar kinderen komen aanrijden.
De gemeente is gevraagd om aan de zijde Bundersstraat/Frans Halsstraat, ons toestemming te geven het hele verhoogde
vlak in het wegdek aldaar af te zetten. Het oversteken wordt daarmee veiliger en er is meer ruimte voor u.
Auto’s kunnen niet meer vanuit Frans Halsstraat linksaf de Bundersstraat in. U kunt wel via het paralelweggetje de
Bundersstraat bereiken. Maar het beste komt u te voet of met de fiets.
De afzetting staat er tussen 08.20 en 08.35 uur en 14.20 en 14.35 uur.

Ik wens u vast een fijn weekend toe,
met vriendelijke groet, mede namens ons team,
Gerard Molenkamp,
schoolleider.
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Schoolactiviteiten: Ilse Franken, eventmanager
Schoolfotograaf

Op maandag 12 en dinsdag 13 oktober komt de schoolfotograaf
weer langs. Wellicht zag u dit al voorbij komen op onze
jaarkalender of in de agenda van SchouderCom. De fotograaf zal
deze keer plaats nemen in het Trefcentrum.
Voor dit bezoek ben ik nog op zoek naar twee hulpouders om als gestroomlijnd te
laten verlopen.
één voor maandagmiddag 12 oktober en één voor dinsdagmiddag 13 oktober.
Dit is van 12.00-14.30uur.
Helpt u graag een handje mee dan stuur een bericht via SchouderCom naar
Ilse Franken. Alvast bedankt!
De activiteit wordt georganiseerd met in acht name van de Corona-richtlijnen m.b.t. hygiëne en veiligheid.

Naschoolse activiteit

coördinatie Ilse Franken.

Op 21 september starten we met een naschools programma voor leerlingen van leerjaar 3 t/m 8. Op maandag kunnen
kinderen zich aanmelden voor kunstlessen en op dinsdag zijn er muzieklessen. Beide activiteiten vinden plaats in het
Trefcentrum. Wij hopen op voldoende inschrijvingen om de cursussen van start te kunnen laten gaan. Hieronder vindt u
de bijbehorende informatie. Vragen kunt u altijd stellen via SchouderCom aan Ilse Franken, Eventmanager.
Kunstlessen
Gisteren bezocht kunstenares Inge Bollen onze
school.
De leerlingen van leerjaar 3 t/m 8 kregen
informatie over de naschoolse kunstlessen die zij
vanaf 21 september gaat verzorgen.
De kinderen waren in ieder geval erg
enthousiast!
Hiernaast ziet u de flyer met alle informatie.
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Muzieklessen
Samen met de BSO en Koninklijke Harmonie Asterius hebben we een leuk naschools muziek programma opgezet.

Muziek bij de BSO / naschools
Ook toegankelijk voor kinderen die niet naar de
BSO gaan!

Vanaf dinsdag 29 september start het eerste blok van de lessenserie ‘Muziek bij de BSO / naschools’, welke gegeven
wordt door Vera, muziekdocent.
De lessenserie bestaat uit 4 blokken van 6 lessen. Elke blok heeft een thema wat past bij de tijd van het jaar, zoals
Halloween, Kinderboekenweek, feestdagen, voorjaar, vakantielanden, zomer.
Wat ga je doen
Heb je zin om mee te reizen door de wereld van muziek? Samen plezier in muziek en zingen staat voorop bij
muziekdocent Vera. Samen leer je ritmes gebruiken, leer je noten lezen, maak je muziek met ritme instrumenten en zing
je. Ook komen in de blokken muziekinstrumenten voorbij, zoals saxofoon en trompet.
Tijdstip
•
14.45 – 15.30: voor leerlingen uit leergroep 1 laatste jaar, leergroep 2 / groep 3, 4 en 5
•
15.45 – 16.30: voor leerlingen uit leergroep 3 / groep 6, 7 en 8
Wanneer
•
Blok 1: 29 september, 6 oktober, 13 oktober, 27 oktober, 10 november en 17 november
•
Blok 2 start 8 december, aanmelding daarvoor volgt in november
•
Blok 3 start 23 februari, aanmelding daarvoor volgt in januari
•
Blok 4 start 18 mei, aanmelding daarvoor volgt in april
De lessen worden gegeven in een ruimte van Treftcentrum De Bunders.
Kosten
De kosten per blok zijn € 54.00.
Een week voor aanvang van de lessen ontvang je een betaalverzoek.
Doe je mee
Stuur dan uiterlijk 19 september een mail naar muziekonderwijs@asterius.nl. Vermeld daarbij: naam, geboortedatum,
adres, telefoonnummer, school, (leer)groep.

Het blok gaat door bij minimaal 10 leerlingen per groep/tijdstip

Heb je vragen
Wil je meer informatie over Muziek bij de BSO, stuur dan een mail naar bovenstaand mailadres, of neem contact op met
Claartje Bertens, 06 – 16 34 88 55.

3

