Waayernieuws 12-03-2021
Corona
Volgende week verwachten wij weer alle leerlingen op school na de quarantaine-periode van groep 3/4.
Inmiddels zijn wel een aantal leerlingen van de overige groepen geweest die zich met gezondheidsklachten direct
hebben laten testen en tot nu toe gelukkig negatief. Ik heb deze week contact gehad met het Corona scholenteam
en bij navraag blijkt dat alleen de GGD testen het meest valide zijn.
Dat betekent dat als leerlingen getest worden dit bij de GGD moet gebeuren.
Om dit snel en soepel te laten verlopen is gebleken dat het handig dat de leerlingen een eigen Dig-iD hebben.
Dan kan de afspraak sneller en online worden gemaakt en volgt de uitslag eerder.
Deze Dig-iD kunt u zelf aanmaken voor uw zoon/dochter.

Rapportgesprekken
Komende maandag zullen we de
rapportgesprekken gaan inplannen en op dinsdag
zullen we via klasbord de indeling van de
gesprekken met u delen.
Fijn zou zijn als we begin volgende week ook alle
rapporthoesjes retour krijgen, zodat we die week
erop een compleet rapport kunnen meegeven.
Het rapport gaat mee dinsdag 25 maart en de
gesprekken zullen de donderdag of dinsdag
daarop plaatsvinden.
De indeling bij de kleuters is iets anders, daarover
zal juf Yolande met u communiceren.
Aanmeldingen
Na een aantal rondleidingen deze week hebben we alweer
twee nieuwe inschrijvingen voor volgend schooljaar
binnen. Ook leuk om te melden dat dit leerlingen zijn die
instromen in een andere groep dan de kleutergroep!
Week van het openbaar onderwijs
In de week van 22 t/m 26 februari zetten alle openbare scholen in Nederland hun kernwaarden volop in de
schijnwerpers. Wij zullen hier ook aandacht aan besteden met onze Dalton-visie eraan gekoppeld.
In verband met corona hebben wij besloten daar een digitale input aan te geven door een klein filmpje te maken
waarin we ons kort laten zien en ons enthousiasme over onze school kunnen overbrengen.
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