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Herstart school goed verlopen

“Pas op, maak plaats voor de juf!”
“Pas op, maak plaats voor de juf!” Meteen op de eerste dag hoorde ik een leerling dit roepen
tegen een andere leerling. Fantastisch! De kinderen weten ongelooflijk goed wat de
gedragsregels zijn in de coronatijd. Wij zijn heel erg trots op hoe goed de kinderen omgaan met
de nieuwe situatie.
Hier past ook een compliment aan jullie, ouders/verzorgers. De
afgelopen weken waren niet gemakkelijk: leerkracht zijn en
ook zelf blijven werken. Petje af voor jullie prestatie.
En nu hebben we te maken met de gedeeltelijke herstart van
het onderwijs. Wéér een andere situatie: een ander rooster,
twee lesdagen, drie thuiswerkdagen, verschillende breng- en
haaltijden en ga zo maar door. Na deze eerste week kunnen we concluderen dat iedereen –
ouders/verzorgers, kinderen en medewerkers van school- enorm hun best doen. En het lukt!
Natuurlijk zijn er ook enkele regels bij die wat lastiger zijn. Het is
bijvoorbeeld ontzettend jammer dat de kinderen nog even niet
mogen trakteren. We hopen vurig dat we over enkele weken
wat meer ruimte krijgen van de overheid waardoor bepaalde
regels kunnen worden versoepeld. Ook het goed ventileren van
de school is soms lastig. Afgelopen week was het hier en daar
wel heel erg koud geworden. De belangrijkste oorzaak bleek een
defecte kachel te zijn. Dus volgende week moet het aangenamer
zijn in school.
Aanvankelijk zou het niet mogelijk zijn om te gymmen.
Toch hebben we kans gezien om alle groepen één kort
beweegmoment aan te bieden, verzorgd door
vakleerkracht Iris. Dit gebeurt buiten.
Zoals al eerder gemeld, hebben we alle activiteiten uit de
schoolkalender moeten laten vervallen. Dat betekent
overigens ook dat de administratiedagen van dinsdag 2 en
woensdag 3 juni zijn vervallen. De kinderen hebben die
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dagen dus gewoon school.
Tot slot: groep 8 werkt hard aan de musical. Die kan natuurlijk niet worden opgevoerd met
publiek maar er wordt hard gewerkt aan een alternatief. Dat wordt vast hartstikke leuk.

Hoelang dit allemaal gaat duren, we weten het niet. We maken er samen gewoon het
beste van.
_________________________________________________________________________
Bibliotheek weer open
De Bibliotheek mag weer open! Door alle aanpassingen is het allemaal wel een beetje anders dan
‘normaal’.
Geopende vestigingen en openingstijden
Vanaf maandag 18 mei zijn de Bibliotheek Hoofddorp-Centrale, Hoofddorp-Floriande en NieuwVennep dagelijks open van 13:00 tot 17:00 uur (m.u.v. zondag).
Welke service wordt geboden?
Je kunt voorlopig alleen terecht voor het lenen en terugbrengen van materialen. Ben je nog geen
bibliotheeklid? Dan ben je ook van harte welkom om lid te worden!
Richtlijnen voor je bibliotheekbezoek
Bedenk thuis alvast welk(e) boek(en) je wilt lenen. Kijk vóór je bezoek op onze website in de
catalogus, zodat je weet waar je ze kunt vinden.
Kinderen uit één gezin mogen onder
begeleiding van één volwassene naar
binnen
Volwassenen komen alleen
De bibliotheek is even geen plaats om lang
te verblijven: leen je materialen en blijf zo
kort mogelijk
Breng je ook geleende materialen terug?
Lever ze eerst in bij de brievenbus aan de
buitenzijde van de bibliotheek (dit in verband met de verplichte 72 uur quarantaine waar de
materialen in gaan).
Desinfecteer je handen bij de entree van de bibliotheek met de beschikbare handenalcohol
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Neem bij binnenkomst in de bibliotheek één schoon mandje per persoon mee naar binnen.
Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar en van onze medewerkers
Volg zoveel mogelijk de via pijlen aangegeven hoofdroutes in de bibliotheek
Raadpleegcomputers, werk- en studieplekken, leestafels en andere voorzieningen zijn
voorlopig niet te gebruiken en de toiletten zijn afgesloten
Zet bij het verlaten van de bibliotheek je mandje op de daarvoor bestemde plaats bij de uitgang.
Heb je nog vragen?
Voorlopig is de bieb van maandag t/m zaterdag tussen 10:00 en 13:00 uur telefonisch en per
mail bereikbaar. Een aantal antwoorden op Veelgestelde Vragen vind je hier. En vanaf 18 mei kun
je natuurlijk je vraag ook bij je bezoek aan onze bibliotheek stellen.
Op onze website www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl lees je steeds de meest actuele
informatie over onze dienstverlening. En vergeet je ook niet te abonneren op onze
nieuwsbrief voor nieuws, tips en activiteiten.
Tot snel in de Bibliotheek!
_______________________________________________________________________________

Help een puber in huis!
Maandag 18 mei 2020 wordt er voor
ouders/verzorgers van kinderen van 11 tot
ongeveer 17 jaar een gratis webinar
georganiseerd.
Een puber in huis is voor velen normaal
gesproken al best een uitdaging! Naast grappig
en lief kunnen pubers namelijk ook
onvoorspelbaar, onuitstaanbaar en emotioneel zijn.
Aan ouders/verzorgers om daar zo goed mogelijk op in te spelen en dat valt niet altijd mee.
Helemaal niet nu je puber zonder schoolbezoek ongeveer 24/7 thuis zit.
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Onderwerpen die aan bod komen zijn:
Wat schuilt er achter het dwarse gedrag van een puber, wat maakt dat je puber pubert?
Welke manier van communiceren en benaderen werkt het beste?
Hoe maak je samen afspraken en stel je grenzen?
Hoe kom je samen de dagen thuis door?
Hoe zorg je ervoor dat je puber de coronamaatregelen serieus gaat/blijft nemen?
Aangeboden namens CJG Haarlemmermeer en Tischa Neve, kinderpsychologe en opvoedkundige.
Meld je gratis aan voor dit webinar: www.cjghaarlemmermeer.nl/nieuws
________________________________________________________________________________
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