Hoera! De Kikkenduut begint weer.
Hier moet je aan denken!

Op het rooster zie je welke dagen je naar school moet. De school start
en eindigt op verschillende tijden. Kijk op het rooster hoe laat jij op
school moet zijn en hoe laat je uit bent.

Alleen papa óf mama brengt je naar school. Nog beter als je met je
grotere broer of zus of alleen komt.
Papa of mama mogen alleen op het schoolplein als je in 1, 2 of 3 zit.
Zit je in een hogere groep? Kom dan zoveel mogelijk zelf naar school.
Dan zetten papa of mama je af bij het hek.
De juf of meester wacht al op je bij de klassendeur of op de afgesproken
plaats. Samen met de groep ga je dan naar jouw klas.

De meeste dingen doe je voortaan weer op school.
De kleuters gaan weer spelen en leren.
Je krijgt les in de belangrijkste vakken: rekenen, taal en lezen.

Vergeet je de eerste schooldag niet om de schoolspullen die je thuis
hebt mee te nemen?

Wat waren het gekke weken.
Als je weer op school bent gaan we hier ook over praten.
Wij willen graag weten hoe het met jullie gaat.

Elke groep heeft in elke shift een korte fruit- / drinkpauze.
Eten en drinken op school geldt alleen voor de kinderen in de
noodopvang en dat doe je deze weken in de klas.
Neem eten mee in bakjes, bekers en pakjes die je zelf makkelijk open
krijgt.

Je mag niet naar school als je deze klachten hebt.
• Verkoudheid.
• Niezen.
• Hoesten.
• Keelpijn.
• Moeilijk ademen (of een gezinslid).
• Koorts (of een gezinslid).

Als je jarig bent dan mogen papa en mama er in deze periode niet bij
zijn.
Een traktatie moet voorverpakt en kant en klaar zijn.

Als je in de afgelopen weken naar de noodopvang ging mag je dat nu
ook op de dagen dat papa en mama zelf geen opvang kunnen regelen.

Om te zorgen dat we allemaal gezond blijven staat er in elke klas
handgel en zijn er papieren handdoekjes. Ook zullen we goed onze
handen blijven wassen en netjes naar het toilet gaan.
Doe jij dit al een keer voor je naar school komt? Ga ook van tevoren naar
het toilet.
Had jij een chromebook van school geleend? Neem deze dan mee naar
school terug.

Tot slot:
Wij zijn blij dat jullie weer naar school komen en wij jullie weer kunnen
zien. Wij hebben jullie gemist!

