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Herfstvakantie – school gesloten
Studiedag – alle leerlingen vrij

Van de Directie
Terugkeer Marijke Hubers
Na de herfstvakantie zal Marijke op school haar adjunct taken weer oppakken. Zij is na een langdurige
ziekteperiode én een re-integratietraject op een andere school nu weer voldoende hersteld. De
komende weken zal zij nog worden bijgestaan door Kevin. Kevin heeft Marijke vanaf februari vervangen.
We wensen Marijke een fijne terugkomst op onze school.

Nieuwe leerkracht Merel Klaassen-Koppelman
Na de herfstvakantie start Merel in groep 7B. Zij gaat werken op de woensdag, donderdag en vrijdag.
We heten Merel van harte welkom en wensen haar een fijne tijd op onze school toe.

Vertrek Robin Moolenaar
Zoals al eerder aangekondigd vertrekt Robin. De week na de herfstvakantie is haar laatste week op onze
school. Robin neemt zelf afscheid van de kinderen van haar groepen en het team neemt coronaproof
afscheid van haar op donderdagmiddag na schooltijd. We zullen haar enthousiaste en positieve inbreng
erg gaan missen. Natuurlijk wensen we Robin heel veel succes op haar verdere levenspad.

Aangescherpte coronamaatregelen
Wij zijn blij dat de scholen voorlopig nog open mogen blijven ondanks de verscherpte corona
maatregelen. Eerder deze week hebben wij de ouders van de kinderen uit de kleuterbouw en de
groepen drie gevraagd om op het schoolplein zorgvuldig om te gaan met de anderhalve meter
maatregel en vooral ook om afstand te houden van de leerkrachten. Voor ons team is het van groot
belang dat zij ook veilig hun werk kunnen blijven doen.

Nieuwe beslisboom thuisblijven of naar school
Als bijlage ontvangt u de nieuwste versie van de beslisboom waarmee u kunt beoordelen of uw kind
wel/niet naar school mag bij ziekteverschijnselen.

Luizencontrole
Op woensdag 28 oktober vindt er een centrale luizencontrole plaats. Dit gaat anders dan voorheen. Er
zijn 6 ouders die beneden in de hal op 1,5 meter afstand bereid zijn bij alle kinderen van de school luizen
te pluizen.

Tot slot
We wensen u allemaal een mooie, zonnige en gezonde herfstvakantie toe.
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