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Volledige start vanaf 8 juni
We mogen weer volledig open vanaf aanstaande maandag. Het was nog even
afwachten of de overblijf bereid was om naar school te komen en die toezegging
is gedaan. Dat betekent dat we weer volgens ons normale schema zullen gaan
werken: elke dag van 08:30 tot 14:45 uur met een overblijf tussen 11:45 en
12:45 uur, behalve de woensdag; dat is een halve dag tot 12:30 uur. Dit geldt
voor de groepen 1 t/m 6 (locatie Potgieter en Narcis Querido).
De locatie Meidoorn zal van dit schema afwijken, omdat we daar aansluiten bij
de Meidoorn. De groepen 7 & 8 zullen iedere dag (maandag t/m vrijdag) van
08:30 tot 14:00 uur naar school komen. Voor de kinderen die niet om 14:00 uur
naar huis kunnen, zal er opvang geregeld worden op school tot 14:45 uur. Mocht
je daar gebruik van willen maken, graag aangeven bij de juf.
Het halen en brengen gebeurt vanaf maandag nog steeds op dezelfde manier,
dus dat betekent dat de ouders nog niet mee de school in mogen komen.
Locatie Meidoorn: de kinderen komen via de brandtrap de school binnen
(ouders komen niet het schoolplein op).
Locatie Narcis Querido: de kinderen gaan alleen door het hekje van het
schoolplein; de leerkracht staat buiten voor de school te wachten (ouders komen
niet het schoolplein op).
Locatie Potgieter: de kinderen worden gefaseerd gehaald/gebracht volgens
onderstaand schema. Ben je een keertje eerder? Laat je kind dan gewoon naar
binnen gaan, want we willen voorkomen dat er te veel wachtende ouders voor de
school aanwezig zijn. Er geldt nog steeds: breng je kind(eren) alleen en ga
meteen weg, dus blijf niet hangen voor de school. Dit om andere ouders de
ruimte te geven hun kind af te zetten.

Bij (milde) klachten is het nog steeds zeer belangrijk om kinderen thuis te
houden. Ze zijn weer welkom op school als ze 24 uur klachtenvrij zijn.
Schema halen & brengen Potgieter:
Brengen

Halen

Groepen 6

08:15 uur

15:00 uur

Groepen 5

08:20 uur

14:55 uur

Groepen 4

08:25 uur

14:50 uur

Groepen 3

08:30 uur

14:45 uur

Nieuwe directeur
Ik ben er heel erg trots op dat ik de nieuwe directeur van de Annie mag zijn.
Het was ontzettend spannend en na de eerste gespreksronde kreeg ik gelukkig
te horen dat ik door was naar de tweede ronde. Voor die ronde kreeg ik een
opdracht mee en dat moest ik presenteren. Het was een enorme opluchting toen
ik het telefoontje kreeg dat er unaniem voor mij gekozen was. Ik heb enorm veel
zin om samen met het team, de kinderen en jullie volgend schooljaar te gaan
knallen in ons vernieuwde gebouw; wij gaan ervoor!
Ik wil alle ouders bedanken voor de lieve berichten die ik gekregen heb; het zijn
er zoveel dat het mij niet meer lukt ze allemaal apart te beantwoorden.
Fijn om te ervaren dat ik ook door zoveel ouders gesteund word.

Belangrijke data:
Maandag 8 juni

scholen weer volledig open

Woensdag 10 juni

studiedag t.b.v. rapporten

Woensdag 1 juli

12:30 uur start zomervakantie

Donderdag 2 juli

inpakken t.b.v. verhuizing

Vrijdag 3 juli

inpakken t.b.v. verhuizing

Maandag 6 juli

start verhuizing naar ons vernieuwde gebouw!

