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schooljaar 2020-2021 ook op www.montessori-enkhuizen.nl

Beste ouders,
Gewijzigde schooltijden na de Pasen
Zoals u weet werkt de Wegwijzer vanaf de openstelling op 8 februari met aangepaste schooltijden. Dat had te maken
met het strenge protocol wat de basisscholen van de overheid ontvangen hadden. Dit om de risico’s van besmettingen
bij het openstellen van de basisscholen zo veel mogelijk tegen te gaan. Omdat we niet precies de gevolgen van dit
protocol konden inschatten besloten we in eerste instantie de schooltijden aan te passen.
Nu we weer een periode aan de gang zijn en gewend zijn geraakt aan de richtlijnen van het protocol, zijn we van
mening dat we de schooltijden met een aantal restricties weer terug kunnen brengen naar “normaal”. We blijven wel
zo veel mogelijk in cohorten werken.
De schooltijden worden vanaf dinsdag 6 april als volgt:
08.15 - 08.30 uur Inloop voor alle groepen.
groep 1 t/m 5
08.30 - 14.30 uur
woensdag en vrijdag tot 12.15 uur
Groep 6 t/m 8
08.30- 14.45 uur
woensdag tot 12.30 uur
Belangrijk!
• Elke groep gebruikt zijn eigen ingang.
• Leerlingen mogen niet voor 08.15 uur op het schoolplein staan, om te wachten tot de deur opengaat.
• Ouders blijven zo kort mogelijk op het schoolplein (“Kiss en Go”)
• Om de drukte in de hallen bij het uitgaan van de school te voorkomen, hanteren we voor de onder- en
bovenbouw nog wel verschillende eindtijden

Pasen
Door corona zal Pasen op de Wegwijzer dit jaar wat summierder
gevierd worden als in andere jaren.
De kinderen gebruiken in hun eigen groep een paasbrunch. Deze
zal door de activiteiten commissie verzorgd worden. Waarvoor
onze grote dank!!
Dus helaas dit jaar geen geknutselde paasdozen en/of andere
activiteiten.

Aantal groepen schooljaar 2021-2022
We zijn blij u te kunnen melden dat we ook volgend schooljaar met 4 groepen kunnen gaan werken. De prognose is
namelijk dat het leerlingenaantal op de Wegwijzer minimaal gelijk blijft. We hopen zelfs stiekem iets te gaan groeien.
Het team zal zich de komende periode buigen over hoe de leerkrachten en leerlingen over de vier groepen verdeeld
gaan worden.
Klasse kwekers
Hoe verandert een klein plantje nu precies in een mooie bloeiende tuinplant? Hierover
Hebben medewerkers van Syngenta een vrijwillige, creatieve opdracht bedacht: wie kan zo origineel mogelijk de groei
van de planten vastleggen? Bijvoorbeeld door te vloggen of door fotocollages, tekeningen of
knutselwerken te maken. Hiermee worden ook collega’s binnen Syngenta Flowers op de
hoogte gehouden van de creatieve kwekersklassen. Zij vinden het daarnaast ook leuk om binnen de
tuinbouwsector te laten zien wat voor moois er allemaal wordt gemaakt!
De school die het creatiefst is geweest, mag op schoolreisje!
Eerdere info en uitleg heeft u inmiddels ontvangen via PARRO. Succes allemaal!! En vooral veel plezier
Agenda
2 t/m 5 april
13 en 14 mei
26/4 t/m 7 mei
7,8,9 juni
11 juni

Pasen (leerlingen vrij)
Hemelvaart (leerlingen vrij)
Meivakantie
Driedaagse bovenbouw
studiedag team

Wij wensen iedereen alvast een goed Paasweekend

