Deze

Nieuws algemeen

Nieuwsbrief
Nieuwsbrief Extra
In verband met een protocolwijziging van 24 november rondom de coronamaatregelen,
ontvangt u hierbij een extra nieuwsbrief.
06A - extra Ouders in school
is het met ingang van heden voor ouders niet meer toegestaan om de school
Julianaschool Helaas
binnen te gaan. De kinderen van de groepen 1 en 2 kunnen worden weggebracht bij de
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Belangrijke data voor december:
vr 3 december:
Sint op school
do 23 december:
Kerst in de klas 19.00 uur
vr 24 december:
Alle groepen 12.00 uur uit
za 25 dec – zo 9 jan:
Kerstvakantie

buitendeur van hun eigen lokaal. We willen u met klem vragen om op tijd aanwezig te
zijn, zodat de buitendeur niet te lang open hoeft te staan. De kinderen van de groepen
3 en 4 kunnen zelfstandig naar binnen door de hoofdingang. Voor kinderen van de
groepen 5 tot en met 8 verandert er niets. Bij het uitgaan van de school worden dezelfde
ingangen gebruikt.
Uiteraard is het voor ouders wel mogelijk om op uitnodiging van de leerkracht naar
school te komen.
Sintviering
Een jaar geleden hebben we Sint binnen gehaald zonder ouders achter de hekken.
De kinderen hadden op het plein hun eigen plekken.
Dit jaar zullen we jammer genoeg in de herhaling moeten gaan
En kunt u als ouder weer niet achter het hek gaan staan.
Via Parro zullen we u informeren over al het kabaal
En we hopen dat Sint er volgend jaar weer is voor ons allemaal.

Belangrijke data voor januari:
do 20 januari:
Studiedag – kinderen vrij
ma 24 januari:
MR-vergadering
do 27 januari:
Workshopavond

Zien! Zie

Workshopavond
De workshopavond van 27 januari wordt verzet naar een later te bepalen datum.
DigiD
Indien u nog geen DigiD voor uw kind heeft aangevraagd, raden we aan dit te doen. Het
is nodig om na een test zo snel mogelijk de uitslag te ontvangen. Het blijkt dat de GGD
niet altijd telefonisch contact meer opneemt, waardoor er onnodig lang gewacht moet
worden.
Volgende Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 7 verschijnt op maandag 6 december 2021.
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken:
directie@juliana-school.nl

