Nieuwsbrief 1

21 augustus 2020

MOBIEL
Levensbeschouwelijk basisonderwijs
‘Altijd in beweging!’

Sept 2
Week 35/36

Ajax Clinic
Startgesprekken

Beste ouders/verzorgers,
De eerste week van het nieuwe schooljaar zit er op
en wat was het weer fijn om alle kinderen op school
te zien. We zijn heel goed gestart, in de klas hebben
de kinderen iedere dag groepsactiviteiten gedaan
zodat ze elkaar en de leerkracht (weer) goed leren
kennen. Plezier en presteren gaan bij ons hand in
hand en door allerlei verschillende werkvormen en
spelletjes te doen leren de kinderen van en met
elkaar. We gaan er weer een mooi, fijn schooljaar van
maken!
Dit schooljaar zullen we zeker nog rekening moeten
houden met het coronavirus en de daarbij behorende
maatregelen en de adviezen van de overheid. We
vinden het echt jammer en een gemis dat ouders ’s
morgens en ’s middags niet de school in kunnen
lopen zoals we gewend waren. We hechten aan goed
contact met de ouders, schroom daarom niet om je
vragen te mailen aan de leerkracht en bellen kan ook
altijd. Volgende week ontvangen jullie een
uitnodiging voor een start gesprek met de leerkracht.
Dit kan telefonisch maar indien nodig kan er ook een
afspraak op school gemaakt worden.

dragen. Wij kunnen niet garant staan voor verlies van
oorbelletjes, kettinkjes armbandjes etc. als ze ergens
worden neergelegd. De meest
veilige manier is als de kinderen op
maandag en woensdag geen
sieraden dragen.
Ouderbijdrage
Ook dit schooljaar kan de ouderbijdrage met de
stadspas voldaan worden. U kunt de stadspas van uw
kind alvast meegeven naar school om deze te laten
kopiëren. Ouders die vorig schooljaar zelf betaald
hebben krijgen binnenkort een brief met een
aangepast bedrag aangezien vorig schooljaar niet alle
activiteiten zijn doorgegaan.

Deze eerste nieuwsbrief van dit schooljaar geven wij
zoals gewoonlijk ook uitgeprint mee. Voor de rest van
het schooljaar zal deze, zoals u al gewend bent via
social schools gepubliceerd worden. Gelukkig is 97%
van de ouders al lid van dit ouderportaal. Wij hopen
dat de overige 3% zich gauw aanmeldt en zo ook
optimaal op de hoogte blijft van het reilen en zeilen
op school.

Voor de vakantie heeft u een geplastificeerde kaart
gekregen waarop alle vakantie, vrije- en studiedagen
staan. U kunt deze informatie ook vinden op onze
website www.bsmobiel.nl bij praktische info.
Gymlessen
We hebben gelukkig weer een gymmeester! Meester
Shelly geeft op maandag en woensdag gym en
daarvoor geldt:
-gymkleding en gymschoenen mee op deze dagen
-het dragen van sieraden is gevaarlijk tijdens de
gymles. Hierbij het dringende verzoek dat de
kinderen op maandag en woensdag geen sieraden
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