Het Winde Nieuws 2020-2021 nr. 1 | 01-09-2020

Het nieuwe schooljaar gaat beginnen !!!
Wij hopen dat jullie allemaal een hele fijne vakantie hebben gehad en dat iedereen weer uitgerust en
in goede gezondheid aan het nieuwe schooljaar kan beginnen. Wij als docenten hebben er weer veel
zin in en hopen jullie dan ook op dinsdag 1 september weer op school te zien.
We gaan er met z’n allen een topjaar van maken!!

COVID-19 protocol
U heeft vrijdag jongstleden een mailtje ontvangen met daarin het Corona Protocol van OBS de
Winde. Als u het nog niet heeft gelezen willen wij u vragen dat alsnog te doen. In dit protocol staat
precies vermeld hoe wij op de Winde met alle zaken omtrend het COVID-19 virus omgaan.

Winde kaartje met belangrijke data
Bij de start van het schooljaar zullen alle oudste kinderen uit een gezin een mooi en handig “Winde
Kaartje” mee naar huis krijgen waar alle belangrijke data op staan vermeld.

Gratis Schoolmelk!
OBS de Winde heeft zich aangemeld voor gratis schoolmelk en wij zijn daar ook voor geselecteerd!

Wat kan uw school verwachten?
• Gedurende 20 weken (tussen 2 november en 9 april) zal er 3 dagen in de
week Schoolmelk uitgeschonken kunnen worden uit grootverpakkingen
voor de gehele school.
• Er wordt telkens drie weken melk en karnemelk geleverd, afgewisseld met
één week yoghurt.

Mad Science
Mad Science komt op school!
Binnenkort is het zover!
Op 7-9-2020 komt een van de Mad Science professoren op bezoek bij de groepen van De
Winde!
Alle kinderen die een flyer mee naar huis krijgen kunnen zich voor de naschoolse cursus
inschrijven.
De kinderen worden vanaf 15-9-2020 zes weken lang iedere dinsdag meegenomen in de
wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties! Elke week staat een nieuw
thema centraal en zal de professor de wetenschap en techniek die daarachter zit uitleggen.
Natuurlijk gaan de kinderen ook zelf aan de slag als echte wetenschappers!
LET OP! De inschrijftermijn is van korte duur! Inschrijven kan vanaf 31 augustus t/m 13-92020 en vol=vol. Nu al nieuwsgierig? Bekijk hier de lessen of klik vanaf 31 augustus op
het inschrijfformulier.

Team4Talent
Er zijn al veel kinderen die zich hebben aangemeld voor het
eerste blok van de naschoolse activteiten die worden verzorgd
door Team4Talent. Deelname is helemaal gratis en er zijn dus
geen kosten aan verbonden. Inschrijven voor het tweede en
derde blok kan nu ook al!
Dit kan door een mailtje naar Karin van den Berg te sturen:
Email: kvandenberg@obsdewinde.nl

Avond4daagse Nootdorp
Wij hebben te horen gekregen dat de Nootdorpse Avond4daagse dit jaar helaas niet door kan gaan.
De organisatie van de Nootdorpse Avond4daagse heeft hiertoe moeten besluiten als gevolg van de
vele maatregen die door de gemeente zijn opgelegd naar aanleiding van het heersende COVID-19
virus. De organisatie hoopt iedereen volgend jaar van 14 t/m 17 juni 2021 weer te kunnen
verwelkomen.

Materialen schooljaar 2020/2021
•
•
•
•

Vergeet u niet de luizenzakken weer mee terug naar school te nemen?
Voor de groepen 7 en 8 raden wij een agenda aan om daar het huiswerk in te kunnen
noteren.
Denkt u aan gymschoenen met lichte zool, een t-shirt met korte mouwen en een
sportbroekje voor de gym?
De kinderen die met een laptop werken worden verzocht zelf oordopjes of een koptelefoon
in een doosje of zakje met AUX aansluiting mee naar school te nemen.

Verjaardagen en traktaties
Wilt u de dag dat uw kind zou willen trakteren vooraf
met de leerkracht afstemmen? De kinderen kunnen
gewoon in hun klas trakteren. Wel vragen wij om
fabrieksverpakte etenswaren mee te geven.
Als het niet eetbaar is hoeft het ook niet fabrieksverpakt
te zijn. Aan het einde van de dag krijgen de kinderen
nog de kans de klassen langs te gaan.

Onze jarigen van 01-09 t/m 30-09
Wiam, Dani, Kynan, Wess, Loek, Selwyn, Fabian,
Yara, Sana, Thijn, Merrit, Jilles, Levi, Guus, Jack,
Senna, Annelot, Burak, Charelle, Mauro, Maya,
Niko, Britt, Stasik, Ayham, Luna

Alle jarigen alvast van harte gefeliciteerd!
Gym
Na de gym hebben de kinderen weer zoals gebruikelijk was de mogelijkheid zich op te frissen. Als
uw kind graag deo gebruikt na de gymles geven wij er de voorkeur aan dat er een roller wordt
gebruikt in verband met de grote hoeveelheid van spuittbusgassen die er anders in de kleedkamer
achterblijven.
De groepen 3 t/m 8 gymmen op woensdag en vrijdag in de grote zaal. De groep 1/2 gymt in de
speelzaal op school op maandag.

Lunch op school
Vanaf dit schooljaar lunchen de kinderen op school; denkt u aan een lunchpakket? Ook is er nog het
gebruikelijke eet/drink moment in de ochtend. Graag vragen wij u om de kinderen op dinsdag,
donderdag en vrijdag hiervoor fruit of groente mee naar school te geven.
Helaas kunnen er geen lunchpakketten meer
in de koelkasten worden bewaard. Hiervoor
is het nu simpelweg te druk. Wel kunt u
natuurlijk gebruik maken van een koeltasje
en/of koelelementen om het eten van uw
kind toch gekoeld te kunnen bewaren.
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