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Belangrijke data:
13, 14 en 15 juli
20 juli
21 juli
22 juli
23 juli
15 september

portfolio gesprekken
doorschuifmiddag
musical groep 8 19.30 u.
eindfeest en uitzwaaien groep 8
laatste schoolochtend groep 3 t/m 8
volgende nieuwsbrief

Het gaat jullie goed!
Na jaren op de Kohnstammschool te hebben gezeten
verlaten deze leerlingen hun nu nog favoriete school. We
wensen Angelos, Leon, Saly, Jazlynn, Naomi, Benthe,
Liburna, Isis, Enrique, Nesia, Christian, Tijn, Mihal, Esmee,
Redouan en Lorainne alle goeds toe op hun nieuwe school
en hopen dat zij zich op deze nieuwe school spoedig thuis
zullen voelen. We zullen jullie uitzwaaien op
donderdagmiddag 22 juli omstreeks 13.30 u.

Schoolfoto’s
Voor ouders die nog schoolfoto’s willen bestellen: dat is mogelijk tot 1 augustus 2021.
Hierna verdwijnen de bestanden en kan het niet meer. Ben je de inlogcode kwijt dan kun
je contact opnemen met:mariskacatorfotografie@gmail.com

Bedankt ouders!
Het was improviseren en heel veel afstemmen van wat mogelijk was
binnen de richtlijnen vanuit het RIVM en de wensen van leerlingen,
ouders, leerkrachten en het bestuur. Maar er is toch veel aangepast
doorgegaan. Ondanks de scheidslijn bij het schoolplein hebben we
toch nog veel hulp ervaren. We willen de leden van de ouderraad:
Reinske, Monique, Heidi, Chantal, Edwin en Barry hartelijk danken.
De ouders van de medezeggenschapsraad: Bregje tot januari,
Desirée vanaf februari en Jeroen bedanken voor hun input. Het
begrip en geduld van alle ouders die niet op het schoolplein mochten
komen. Het begrip dat we ook de laatste weken in de bubbels bleven werken, de
medewerking bij de vele maatregelen, de woorden van begrip, de digitale en fysieke
portfoliogesprekken: bedankt voor jullie aanwezigheid, soms op afstand, en support die
we op velerlei manieren ervaren hebben.

Bedankt juffen en meester!
Gelukkig hebben we weinig collega’s gehad die lange tijd afwezig
waren. Maar zonder extra hulp hadden we regelmatig NEE moeten
verkopen: geen school vandaag, want de juf of meester is ziek! Juf
Esther Nieuwenhuize die de laatste maanden in groep 3 juf Esther
Kakebeeke vervangt. Juf Judith Polak die meester Edwin vervangt op
donderdag. Juf Malou Meijboom die op maandag in groep 5 ook voor juf
Esther vervangt. En meester Bart die in groep 5 en 7/8 tot de
voorjaarsvakantie wekelijks een dag voor zijn rekening nam: zonder
jullie bijdrage was het zeker anders verlopen. Bedankt!!

Terugblik
Het was een bijzonder schooljaar. Het zal over enkele jaren vreemd zijn om zaken, die
we afgelopen jaar deden, terug te zien. De leerlingen die gespreid naar school komen en
ook op verschillende tijden naar buiten komen. Het schoolplein in vakken opgedeeld.
Ouders die aan de rand van het schoolplein staan. Nieuwe ouders en leerlingen die na
15.00 u. een stille school bezoeken. Ouders die hun kind op de eerste schooldag niet in
de klas zien. Sinterklaas met een handje aan een stok van 1,5 meter. Een kerstviering
zonder ouders. Een schoolreis zonder bus. Digitale oudergesprekken in februari via MEET.
Les in de huiskamer, waarbij de juf of meester via de computer
toch aanwezig is en er gecheckt kan worden wat er is gemaakt.
Pleintjes, plezier in de buurt, met maar 1 groep en na verloop
van tijd 2 gesepareerde jaargroepen. Een jaar met open ramen
en een kouder klaslokaal. Een jaar ook, waarin een groot deel
van het jaar geen GVO, juf Mirjam, of HVO, juf Ira, in school
waren. En ook biebjuf Marije zagen we voornamelijk digitaal.
Een jaar waar vele geplande activiteiten een andere invulling
kregen of werden aangepast. Maar ook een schooljaar waar we
samen de richtlijnen zo goed als mogelijk trachten op te volgen
en na te leven. Een schooljaar waarin we gelukkig maar 2 keer
een groep in quarantaine moesten zetten. We in het
schoolteam gelukkig geen Corona besmetting hebben gehad. Maar wel waarin we juf
Esther een groot deel van het schooljaar moesten missen! Een schooljaar met vele
aanpassingen wat we samen wel op een verantwoorde wijze hebben afgerond en
waarover de meningen zeker niet uniform zullen zijn.

Ouderraad
Beste ouders, het schooljaar is alweer bijna voorbij.
Helaas hebben wij vanwege corona niet alle geplande
activiteiten kunnen uitvoeren. Maar dankzij jullie
vrijwillige bijdrage hebben toch ook tal van activiteiten
wel kunnen doen. We kijken met genoegen terug op het
Sinterklaasfeest, het lekkere kerstdiner, de moeilijk te
vinden paaseitjes, het schooluitje naar de Hollandse Hoeve en het eindfeest volgende
week. We hopen komend schooljaar weer op jullie vrijwillige support te mogen rekenen,
want we hebben weer vele leuke ideeën en uitjes die we graag met de leerlingen zouden
Namens de leden van de ouderraad
willen realiseren.

Verkeersplein en tekenwedstrijd
Jammer genoeg zijn we niet de winnaar geworden van het
ANWB verkeersplein. We hadden niet voldoende stemmen
om in aanmerking te komen voor de aanleg van een
verkeersplein op school.
Maar met de tekenwedstrijd georganiseerd door de
gemeente Goes in het kader van Corona en eventuele
kansen en beperkingen hieromtrent zijn vanmiddag 3
prijzen uitgereikt aan leerlingen van de Kohnstammschool.
Van harte gefeliciteerd Isis en Jazlynn met jullie duo
creatie, Elicia en Bregje.

Fijne vakantie
Nog wel bijna 2 weken naar school, maar in principe is dit de laatste
nieuwsbrief. Nog niet alle juffen en meesters voor volgend
schooljaar zijn bekend. Ik ga ervan uit dat dit nog geregeld kan
worden. Op maandag 6 september gaan de schooldeuren weer
open. Laten we er maar vanuit gaan dat we om 8.30 u. samen
kunnen beginnen en dat de Corona besmettingen geen grote rol
meer hebben op de richtlijnen en adviezen.
Middels onderstaande link kunt u tips en adviezen van de bieb
lezen. Deze kunnen wellicht van pas komen in de vakantie.
https://app.hellodialog.com/ref/mail/online/61448/399493/a3bdaf670ef81cc6ea7c720a

