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Start schooljaar
De eerste schoolweek zit er weer op!
Wat fijn om alle kinderen weer op school gezien te hebben.
Wij hopen er met elkaar een fijn jaar van te maken.
Eten en drinken op school
Graag uw aandacht voor het volgende:
Wij willen u vriendelijk vragen om voor de pauzehap een
stukje fruit of een ander klein hapje mee te geven met iets te
drinken en voor de lunchpauze brood en iets te drinken. De
afgelopen week hebben wij gemerkt dat sommige kinderen
echt te veel eten en drinken meekrijgen en dan krijgen de
kinderen niet alles op. Uiteraard vergeten we ook het
drinken van water niet, dat hoort er ook bij op onze school.
Op tijd komen!
Wij willen u er aan herinneren om
extra goed te letten op de
schooltijden vanwege de genomen
maatregelen. Zo kunnen wij de
instroom goed regelen. Hartelijk
dank alvast voor uw medewerking.
Het komend schooljaar gaan we het
te laat komen goed monitoren.
Studiedag
Donderdag 17 september staat de eerste studiedag gepland
De leerlingen zijn deze dag vrij van school.

Coronamaatregelen
Vanwege de geldende coronamaatregelen willen wij u
vriendelijk verzoeken ’s ochtends niet op het schoolplein te
komen. Wilt u uw zoon en/of dochter alstublieft tot het hek
brengen en uw zoon en/of dochter zelf de school in laten
gaan. De “losse” collega’s zullen bij de deuren en gangen
staan om de kinderen hierbij zoveel mogelijk te begeleiden.
Wij begrijpen dat dit lastig is, maar wij willen de gezondheid
en veiligheid van een ieder zoveel mogelijk waarborgen
Startgesprekken
Zoals u reeds in het social schools bericht heeft kunnen lezen
kunnen de startgesprekken de komende week helaas niet
live plaatsvinden. Dit vinden wij ontzettend jammer, maar wij
willen ons graag zo goed mogelijk aan de geldende
maatregelen houden. U ontvangt van de leerkracht een
uitnodiging via social schools om een afspraak in te plannen
voor een telefonische
kennismaking. Uiteraard hopen
wij u z.s.m. weer in ons gebouw
te mogen begroeten.
Belangrijke data
7 t/m 11 september telefonisch startgesprekken
17 september studiedag
21 t/m 25 september Week tegen het Pesten!
30 september start Kinderboekenweek
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