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Informatieavond
Zoals u heeft kunnen lezen gaat
de informatieavond op school
niet door. Wij kunnen de
anderhalve meter afstand
tussen de ouders in een lokaal
niet waarborgen.
Aan het eind van de derde
schoolweek ontvangt u een
informatieboekje van het
leerjaar van uw kind.
Heeft u vragen naar aanleiding
van deze informatie, dan kunt u
de leerkracht een bericht sturen
via Social Schools. U kunt uw
vragen ook tijdens het
startgesprek stellen.

Gezondheidsklachten
Naar aanleiding van het bericht
gistermiddag, willen wij u
nogmaals benadrukken om
alert te zijn en te blijven bij
klachten die passen bij
COVID-19.

Startgesprekken
De startgesprekken vinden
plaats op school in de week van
7 september. Wij zorgen dat het
volgens de richtlijnen van het
RIVM veilig is in school. Naast de
hygiënemaatregelen, zijn er
spatschermen in de klas en
wordt u nog geïnformeerd over
de looprichting in school.

Wilt u ons informeren als
bovenstaande op uw kind van
toepassing is? En laat uw kind
of uzelf testen in het geval van
klachten.

U ontvangt een uitnodiging van
de leerkracht, zodat u zich kunt
inschrijven voor het
startgesprek.
Het inschrijven gaat via Social
Schools.
Vanaf woensdag 12.00 uur staat
de inschrijving open en deze
sluit op maandag 31 augustus
om 12.00 uur.
U ontvangt een formulier ter
voorbereiding voor het
startgesprek. Wilt u, zodra u het
formulier ontvangen heeft, de
vragen invullen en retour sturen
naar de leerkracht? Alvast
bedankt.

Nr. 2

Houd uw kind thuis bij:
-verkoudheidsklachten;
neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn
-(licht) hoesten
-plotseling verlies van reuk
en/of smaak (zonder
neusverstopping)
-kortademigheid/benauwdheid
-verhoging óf koorts boven de
38 graden

Ventilatie
De leerkrachten zetten zo veel
mogelijk de ramen en deuren
open om het lokaal te
ventileren. Houd rekening met
de kleding van uw kind. Het is
wellicht handig een extra vestje
mee te geven wanneer de
buitentemperatuur wat lager
wordt.
Vervanging gym
We hebben een vervanger
gevonden voor Gitta. Rens zal
op maandag en donderdag de
gymlessen verzorgen. Hij is
vandaag gestart en zal zich nog
aan u voorstellen.

BELANGRIJKE DATA
2 september
19.30 uur MR vergadering
4 september
Speelgoedochtend groep 1/2
Eind schoolweek 3
Informatieboekje wordt gedeeld
Week van 7 september
Startgesprekken groep 1 t/m 8
7 september
Schoolfotograaf
9 september
GMR vergadering
OR vergadering
Start schooldag
Het is belangrijk en fijn voor ons en de
kinderen als we op tijd met de les
kunnen beginnen.
De kinderen missen anders onderwijstijd.
Alle leerkrachten zijn vanaf 8.15 uur
buiten. De bel gaat om 8.25 uur en wij
starten de schooldag om 8.30 uur.
Ouderkalender
De activiteiten die vermeld zijn in de
ouderkalender zijn onder voorbehoud.
We zullen voorafgaand aan de
activiteiten bekijken of deze door kunnen
gaan en/of we deze eventueel anders
moeten vormgeven. Uiteraard houden
we u hiervan op de hoogte.
Keuze-uur i.p.v. Hatex
Op de ouderkalender vindt u geen Hatex
lessen meer. Met ingang van dit
schooljaar heeft het de naam ‘keuze-uur’
gekregen.
U zult nog verdere informatie ontvangen
over deze wijziging voor de groepen 5
t/m 8
Bijlagen:
-Ouderkalender 2020-2021

