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Agenda

Brengen naar school

17-08 Gezamenlijke viering
buiten

17-08 Eerste lesdag

Maandag 17 augustus zijn alle leerlingen vanaf
8.15 uur weer welkom op school! Helaas moeten
ouders nog zoveel mogelijk buiten de school blijven.

19-08 Luizencontrole
21-08 Nieuwbrief

Groep 1-2:

Afwezigheid juf Lian

De leerlingen van groep 1 en 2 mogen met hun
ouders via het zijpad het plein oplopen. Bij de
deur van groep 1-2 nemen ze afscheid en gaan
dan zelf naar binnen. Juf wacht hen op in het
klaslokaal. De ouders blijven buiten.

Juf Lian zal vanwege ziekte (geen
Corona) de komende twee weken
niet werken.

Groep 3:
De eerste schoolweek mogen de ouders van
groep 3 mee het plein oplopen en hun kind tot de
deur brengen (vanaf het plein gezien de rechterdeur).
Groep 4-8:
De leerlingen gaan zelfstandig het plein op en
naar binnen. Groep 4 neemt de ingang van het
lokaal van groep 4. Groep 5 tot en met 8 neemt
de linkerdeur vanaf het plein gezien.

We hebben het zo goed mogelijk
proberen op te lossen. Juf Joyce
zal de komende twee weken samen met juf Nicole juf Lian vervangen. Voor groep 5-6 zal juf Anneke 1 dag extra werken en we
zorgen voor de andere 3 dagen
voor vervanging.
We houden u op de hoogte en
wensen Lian veel beterschap.

Ophalen van school
Alle kinderen gaan weer gelijk uit om 14.30 uur of 12.00 uur. We zullen in
de wadi weer ruimte maken om te wachten en voor school. We willen u
dringend verzoeken om de 1.5 meter afstand te hanteren. Wilt u bij het ophalen gelijk naar huis gaan en niet voor de school blijven staan?
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Hygiëne afspraken
Bij binnenkomst wassen alle leerlingen hun handen in de klas. Ook
na de kleine –en grote pauze zullen de leerlingen hun handen
wassen.
Leerlingen hebben weer gezamenlijk pauze buiten.

Gym
We zullen op dit moment nog zoveel mogelijk buiten gymmen op
het plein. Hierbij houden we natuurlijk rekening met de hitte.

Trakteren
Kinderen mogen wel trakteren. We willen u wel vragen om verpakte traktaties mee te
geven aan uw kind.

Groepen
Interne verbouwing
In de vakantie heeft er een interne verbouwing plaats gevonden. In het lokaal van groep 1-2 zit nu de BSO en de
peutergroep. In het lokaal van groep 5-6 zit nu groep 1
en 2. Groep 5-6 is verhuisd naar het lokaal van de peutergroep/BSO.
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