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Belangrijke data
4 december
10 december

Sinterklaasviering
Infora 8

Corona-maatregelen
Wij blijven de maatregelen die worden voorgeschreven door het RIVM natuurlijk volgen. Een van de
belangrijkste maatregelen is dat volwassenen anderhalve meter afstand van elkaar houden. We zien
dat bijna iedereen daar steeds goed aan denkt en ook anderen hierop aanspreekt. En dat is heel fijn!
Toch willen we nog een keer extra de aandacht hierop richten; houd anderhalve meter afstand tot
elkaar.
We vragen u ook opnieuw om kinderen zoveel mogelijk alleen naar school te laten gaan, het liefst
natuurlijk lopend. Wanneer het echt niet anders kan, breng of haal uw kind dan alleen. Zo maken we
het afstand-houden tenslotte ook gemakkelijker.
Als laatste doen we nóg een beroep op u. Laat u testen bij klachten. Wanneer er een positieve
besmetting in het gezin is, nemen de kinderen dit tenslotte mee naar school. Ook wanneer kinderen
zelf of huisgenoten flinke klachten hebben (bijvoorbeeld koorts) vragen we u de kinderen thuis te
houden. Neem bij twijfel even contact op met de school.
Zo houden we het veilig voor iedereen!

Adresgegevens
We komen er soms achter dat adresgegevens of telefoonnummers niet meer actueel zijn. Wilt u bij
een verhuizing of een ander telefoonnummer dit doorgeven aan juf Gerrie? Dat kan gewoon per mail:
g.wada-custers@skpo.nl. Dank u wel!

Gevonden voorwerpen
Inmiddels is de voorraad gevonden
voorwerpen groot geworden. Dat is ook
logisch; u kunt nu niet in de school even
komen kijken. Daarom willen we de
gevonden voorwerpen weer buiten
neerleggen. Dat willen we doen op
maandag 7 en vrijdag 11 december tussen
8 en 9 uur en tussen 14 en 15 uur. We
zullen de spullen zo neerleggen dat u snel
langs de tafels kunt lopen op veilige
afstand.
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Project PSV
Vorige week zijn de groepen 5 en 6 gestart met hun onderzoeksproject: PSV in 2030! De aftrap is
gedaan door onder andere Foxy! De komende weken gaan de kinderen met elkaar aan de slag om te
onderzoeken wat PSV in 2030 voor de maatschappij en de scholen zou kunnen betekenen. Ook de
Eindhovense partners van PSV zoals Jumbo, ASML en VDL zijn betrokken bij het project. We zijn
benieuwd naar de ideeën van de kinderen. De school met het beste idee wint namelijk een prijs!

Een fijne week gewenst! Hartelijke groet, Maartje en Martijn

