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Samenwerken
‘samen kunnen we meer’
delen met anderen

Contactinfo:
E-mail PhoenixMix:
Directie.phoenix
@catent.nl
(berichten voor
donderdagochtend
8:30 uur doorgeven)
www.de-phoenix.nl
(038) 465 09 32

Volgt u ons ook al op Facebook?

Wekelijks verspreiden wij informatie en berichten over de Phoenix
Like onze pagina: Katholieke Jenaplanschool de Phoenix

Za. 9 mei

Mare Bouma (7 jaar)

Lollige Lieveheersbeestjes

Zo. 10 mei

Sepp van den Berg

Lollige Lieveheersbeestjes

(9 jaar)
Zo. 10 mei

Gabriel Zijsveld (6
jaar)

Knappe Krokodillen

Do. 14 mei

Jilani Ali (9 jaar)

Lachende Leeuwen

Do. 14 mei

Isabelle Bonthuis

Knappe Krokodillen

(6 jaar)
Do. 14 mei

Fabian de Goede (5
jaar)

Kleurige Kameleons

Bijlage: - Indeling en bezetting stamgroepen
- Halen/brengen plattegrond
- Twee filmpjes in Schoudercom uitleg halen/brengen OBMB
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Algemeen

dit nog extra benadrukken thuis?

Aanstaande maandag verwelkomen
wij de eerste kinderen weer op de
Phoenix. Het uitgewerkte plan geldt
voor de eerste weken na de meivakantie. De verwachting is dat de scholen vanaf 1 juni weer volledig open
gaan.

Inname chromebooks

Het halen en brengen wordt op de
volgende pagina uitgelegd. Laten wij
ons hier goed aanhouden.

Noodopvang

Op maandag 11 mei en dinsdag 12
mei ontvangen wij graag alle uitgeleende chromebooks weer opgeladen
terug. Zorg ervoor dat je naam op
een blaadje op de chromebook is geplakt. Je kunt de chromebook inleveHet is voor iedereen een nieuwe situa- ren bij je eigen stamgroepleider. Ovetie. Het kan zijn dat er aankomende
rige materialen worden uiteraard ook
week aanpassingen komen.
weer meegenomen naar school.

Algemeen

Jenaplanschool de Phoenix blijft noodopvang verzorgen. Dagelijks is er de
Heeft uw zoon/dochter ziektevermogelijkheid voor noodopvang. Is het
schijnselen of verkoudsheidsklachten? noodzakelijk dat u gebruik moet gaan
Bij elke twijfel; thuis houden. Meldt
maken van deze opvang? Neem conhem of haar altijd ziek via Schouder- tact op met John Berendsen voor vercom. Zo zijn wij als school goed op de dere afstemming. Deze noodopvang
hoogte.
vindt tijdens schooltijden plaats in de
teamkamer. De kinderen worden verIndeling
zameld op het middenbouwplein.
De indeling wordt opnieuw meegeHierbij geldt ook dat ouders het plein
stuurd als bijlage. Dit is de definitieve niet betreden.
indeling voor de aankomende weken.
We hebben geprobeerd waar mogelijk Verjaardagen
een aanpassing door te voeren. Als
Kinderen die vanaf 1 mei jarig zijn
het goed is zijn alle vragen afgehan(geweest) kunnen hun verjaardag viedeld. Mocht dit niet zo zijn, laat het
ren op school. Let erop dat de traktaweten via: directie.phoenix@catent.nl ties voorverpakt moet zijn. Afstemming kan via de stamgroepleider.
Overdracht
Zijn er bijzonderheden wat u graag
wilt overdragen aan de stamgroepleiders? Graag verzoeken wij u dit via
Schoudercom voor maandag door te
geven. Waar nodig zal de stamgroepleider persoonlijk contact opnemen
om het verder af te stemmen.

Kinderen
Zolang kinderen en gezinsleden geen
klachten hebben, worden zij op school
op de aangegeven momenten verwacht. Bij ziekte, worden de kinderen
ziek gemeld via Schoudercom. Nadat
zij 24 uur klachtenvrij zijn, kunnen ze
weer naar school.

Peuterspeelzaal / VSO/BSO

Doomijn gaat vanaf 11 mei ook weer
van start op onze locatie. Wij proberen zoveel mogelijk af te stemmen.
De peuterspeelzaal heeft een inloop
vanaf 8:30-9:00 uur. Ouders kunnen
via het kleuterplein hun kinderen bij
de schuifpui van de peuterspeelzaal
brengen. Verder communicatie volgt
via Doomijn over de VSO en BSO.

Gym midden– bovenbouw

Maandag 11 mei gaan we weer starten op school en dus ook met de gymlessen. Geen video's meer maar echte
interactie. Meester Sanne gaat de
gymlessen buiten verzorgen rondom
In de bijlage en verderop deze
het plein. Het plan is om de les op
nieuwsbrief staan de voorzorgsmaat- vrijdag te herhalen zodat iedereen
regelen toegelicht. Wij gaan hier als
gym heeft gehad.
school strikt mee om. Bij twijfel, verWaar rekening mee houden?
zoeken wij uw kind thuis te houden.
*Je kunt niet omkleden. Houd hier 's
ochtends al rekening mee en zorg
Personeel
voor geschikte buiten-beweegDe bezetting is bij een aantal groepen kleding.
*Het weer. Het blijft droog maar het
iets gewijzigd. Stamgroepleiders
wordt een stuk frisser volgens de
staan ’s ochtends op de diverse pleivoorspellingen.
nen om de kinderen te ontvangen. De We maken er samen sportieve en ge1,5 meter maatregel geldt wel voor
zellige gymlessen van.
kinderen en stamgroepleiders. Wilt u
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Brengen en halen
Kinderen kunnen ‘s ochtends tussen
8:15-8:30 uur gebracht worden. Gebruik voor auto’s de parkeervakken.
Wij gebruiken voor het halen en wegbrengen een eenrichtingsroute. Deze
route begint aan de Zalmkolk.

Halen en
brengen

wachten. De groepen gaan om 8:30
uur naar binnen. De ouders van de
peuterspeelzaal kunnen vervolgens
tussen 8:30-9:00 uur via het kleuterplein naar de schuifpui lopen van
Doomijn om hun kind daar te brengen.

De hoofdingang is bestemd voor de
bovenbouwkinderen. Deze kinderen
zetten hun fiets in de stalling en verzamelen vervolgens bij de stamgroepleider.
Het volgende hek is het middenbouw–
en noodopvangplein. De kinderen zetten hun fiets in de fietsenstalling op
dit plein en verzamelen bij de stamgroepleider.
Ouders gaan vervolgens via de weg
om het plein naar het kleuterplein. Op
het kleuterplein staan ook fietsenrekken voor de kinderen. De stamgroepleiders staan de kinderen hier op te

Vakantierooster
schooljaar 2020-2021

Vakantie
rooster
2020-2021

Hierbij ontvangt u het vakantierooster
voor aankomend schooljaar. Dit vakantierooster is goedgekeurd door de
MR. Wilt u de data alvast noteren in
uw agenda?
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