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Iets vergeten of uw kind ophalen
in tijd van corona

6-11 Nieuwsbief

5-11 Proeftoets DIA groep 8

Op dit moment willen we zo min mogelijk externen in de school hebben als dit niet nodig is. Over
het algemeen houdt u zich hier prima aan waarvoor onze dank. Toch willen we nog even de aandacht leggen op de volgende punten:
•

•

•

Luizencontrole
Afgelopen woensdag
heeft de luizencontrole
niet plaats gevonden vanwege de
aanscherpingen van de corona
maatregelen.

Als uw kind zijn/haar tas of gymspullen vergeten is, belt u dan eerst even naar school voordat u deze komt brengen. Op deze manier
kunnen we de spullen bij de deur aannemen
van u. U kunt ook altijd even op het raam van
het kantoor kloppen als u iemand nodig heeft.
Als u uw kind tussentijds moet ophalen van
school dan kunt u van tevoren ook even bellen
of op het raam kloppen zodat uw kind naar de
voordeur kan komen. U kunt ook op het raam
kloppen van de groep van uw kind zodat de
leerkracht weet dat uw kind naar de voordeur
kan komen.
Wilt u een afspraak maken met de leerkracht
voor een overlegmoment dan kunt u een bericht sturen via Mijn School of altijd even bellen. De leerkrachten staan iedere dag ook bij
het hek als de kinderen naar huis gaan. Een
overlegmoment zal op dit moment zoveel mogelijk telefonisch of online plaats vinden.
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We willen u vragen of u de
komende periode zelf uw kind wilt
controleren op luizen. Als uw kind
neten of luizen heeft willen we u
vragen om dit wel te melden op
school. Zo kunnen we een anonieme melding doen naar de groep.

Positieve coronatest
Als er binnen een gezin een van de
ouders een positieve coronatest
heeft dan zullen ook de kinderen
10 dagen in thuisquarantaine
moeten. Als dit zo is, neemt de
leerkracht de eerste dag contact
met u op zodat uw kind de lessen
kan blijven volgen.
Ook als u als ouder een test gaat
doen en uw kind heeft ook klachten dan moet uw kind thuis blijven
tot de uitslag bekend is.
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Groepen

Bijbelverhalen
Komende week gaan de verhalen over koning David.

PBS gedragsles
Komende week staat de volgende
gedragsles centraal:

Het lied dat centraal staat is voor groep 1 tot
en met 4 “In de circustent” en voor groep 5
tot en met 8 “Hij alleen”.

Respect: Houd
rekening met
elkaar

Nieuwe gymtijden voor De Fakkel: groep 3 tot en met 8
Vanaf komende week mogen we gaan gymmen in de nieuwe gymzaal in De Fakkel. Afgelopen week hebben de leerkrachten een rondleiding gehad. Ze waren erg enthousiast
over alle nieuwe materialen en hebben er zin in om in de nieuwe zaal te gymmen.
De gymtijden zullen veranderen omdat we een rooster moeten maken samen met De
Wegwijzer en De Veldzijde. Alle groepen gaan ook weer twee keer per week gymmen.
Hieronder volgen de gymtijden voor de groepen:
Groep 3-4:
Dinsdag: 12.30-13.30 uur
Vrijdag: 8.30-9.30 uur. U kunt uw kind vanaf 8.15 uur brengen bij de ingang van
De Fakkel. De leerkrachten vangen daar uw kind op. U mag op dit moment niet
mee naar binnen in de kleedkamer. De gymles start om 8.30 uur.
Groep 5-6:
Dinsdag: 13.30-14.30 uur (De groep gaat lopend naar De Fakkel en is om 14.30 uur terug op school)
Vrijdag: 9.25-10.25 uur
Groep 7-8:
Dinsdag: 8.30-9.30 uur De kinderen fietsen vanuit huis zelfstandig naar de Fakkel. Ze kunnen vanaf 8.20 uur terecht bij De Fakkel. De
leerkracht is dan aanwezig. De gymles start om 8.30
uur.
Vrijdag: 13.30-14.30 uur De kinderen kunnen om 14.30
uur met de leerkracht mee terug naar school fietsen. Als
uw kind zelf naar huis mag fietsen wilt u dit dan even
doorgeven aan de leerkracht.
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