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We gaan weer beginnen!
De Zomervakantie zit er alweer bijna op. Ik hoop dat iedereen de vakantie in
goede gezondheid heeft mogen doorbrengen. Wij als team van KBS de Toekomst
hebben de afgelopen week de voorbereidingen op het nieuwe schooljaar gedaan.
Wij zijn klaar om te starten. Deze nieuwsbrief zal dan ook veel informatie
bevatten over de start van het nieuwe schooljaar.

Even voorstellen
Vlak voor de zomervakantie heb ik mij in de
nieuwsbrief al kort voorgesteld. Nu is de tijd
om dit iets uitgebreider te doen. Ik ben heel
blij dat ik vanaf dit schooljaar mag starten als
nieuwe directeur van KBS de Toekomst.
Ik ben mijn onderwijs carrière gestart in het
gymlokaal als vakleerkracht gym. Tevens heb
ik de Pabo gedaan zodat ik het gymlokaal kon
afwisselen met een leslokaal. Uiteindelijk ben
ik steeds meer mijn onderwijs kwaliteiten
gaan inzetten van de leerkracht voor de
groep naar het leidinggeven binnen de
school. Na 11 jaar in Lelystad gewerkt te
hebben leek het mij een uitdaging om de
weg naar Dronten te bereizen en een nieuw
avontuur op KBS de Toekomst aan te gaan.
Ik zal 3 dagen per week aanwezig zijn, dat zal
voornamelijk op de dinsdag, woensdag en
donderdag zijn. Af en toe zal ik een dag
ruilen, omdat dit dan met de agenda of
activiteiten van school beter uitkomt.

De komende periode zal vooral in het
teken staan van kennismaking, het beter
leren kennen van de school, de kinderen
en de ouders. Ik start met een ronde
langs de groepen om mij aan de kinderen
voor te stellen. Als ouder is het misschien
wat lastiger om kennis met mij te maken
in verband met de corona maatregelen. Ik
zal daarom op mijn werkdagen in de
ochtenden op het schoolplein aanwezig
zijn.
Ik vind het belangrijk om betrokken en
zichtbaar te zijn. Ik hoop dat u als ouder
dit snel zult merken. Weet dat mijn deur
voor u open staat als u vragen of
opmerkingen hebt of iets anders kwijt
wilt.
Ik kijk ernaar uit om de school, de
kinderen, de ouder/verzorgers te leren
kennen en samen verder te bouwen aan
deze prachtige school. Met elkaar kunnen
wij de kinderen een mooie schooltijd
geven.
Annika Mulder

Juf Amely
Mijn naam is Amely Bennaars en ik zal dit
jaar op dinsdag tot en met vrijdag
leerkracht zijn bij de Zonnen. Dat past
precies bij mij, want ik houd erg veel van de
zon! Daarom heb ik ook 9 jaar op Aruba
lesgegeven. Ik heb daar veel met kinderen
gewerkt die Nederlands nog moeilijk

vonden. Daar heb ik veel van geleerd en
daarom zal ik nu iedere maandag werken
aan het woordenschat onderwijs op de
Toekomst.
Ik heb erg veel zin in het nieuwe schooljaar
en kan niet wachten om jullie allemaal te
leren kennen!
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Opening schooljaar
Maandag vanaf 8:30 wordt iedereen weer
verwacht op school. De leerkrachten van
de groepen staan jullie buiten op te
wachten. Zoals hieronder ook beschreven
wordt mogen ouders/verzorgers de
kinderen op het schoolplein naar de
leerkracht brengen. De leerkracht gaat

vervolgens met de groepNieuwsbrief
naar binnen. Om
8:45 openen wij buiten met de hele school
het nieuwe schooljaar. Als ouder ben je
van harte welkom om hier bij te blijevn.
Echter vragen wij jullie wel om onderling
de 1,5 meter in acht te nemen en niet
tussen de kinderen te gaan staan.

Corona maatregelen
Gelukkig zijn de maatregelen per 1 juli iets
versoepeld en is er nu meer mogelijk. We
hebben wat meer leefruimte gekregen in
deze Coronatijd. Echter, het virus is nog
steeds aanwezig. In deze moeilijke periode is
het vooral van belang dat we gezond blijven.
In de school hebben we wel nog enkele
maatregelen die wij moeten handhaven.

-

De ouders/verzorgers zorgen er
zelf voor dat er 1,5m onderling aan
afstand gehouden wordt.
- De kinderen lopen zelf de school in
of gaan bij de leerkracht staan als
deze op het schoolplein aanwezig
is.
- In bepaalde gevallen kan het zijn
dat u als
In het kort zijn de volgende regels miv 1 juli
ouder/verzorger uitgenodigd wordt
2020 van toepassing:
door de leerkracht voor een
1. Alle leerlingen gaan volledig naar school.
gesprek. In dat geval hanteren wij
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter
het formulier “Triage
afstand bewaard te worden.
bezoekers” (zie afbeelding links).
3. Tussen alle volwassenen moet onderling
De eigen leerkracht, of andere
1,5 meter afstand bewaard worden.
medewerkers van de school mogen
4. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak
dit schema afnemen.
hun handen wassen.
- Ouders mogen dus nog niet de
5. Na school gaat iedereen direct naar huis
school binnen, tenzij dit op
of de BSO.
uitnodiging van de leerkracht is.
Zodra deze maatregelen aangepast kunnen
Om ons aan deze regels te kunnen houden worden, brengen wij jullie weer op de
geldt het volgende:
hoogte
- Ouders/verzorgers brengen de
Wij bedanken jullie alvast voor de
kinderen op het schoolplein.
samenwerking en ondersteuning.

Paro
Voor de vakantie bent u veel geinformeerd
via de Paro app. Ook nu nog kan de
leerkracht goed bereikt worden via de
gespreksfunctie. Echter kan de leerkracht
alleen op werkdagen tussen 8:00 en 17:00
reageren.

Wilt u kijken of u nog steeds toegang heeft
tot Paro? Als dit niet het geval is en het lukt
u niet om dit te doen, neem dan even per
mail contact met de leerkracht op. U kunt
ook de vraag direct aan de leerkracht
stellen als zij op het plein aanwezig is.
Let op! Als uw kind ziek is, dan kunt u dit
niet via Paro melden, u moet dit telefonisch
aan ons doorgeven.
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