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Inloop
Dit jaar staat iedere maand een inloopmoment van 8:15-8:30 u in de
kalender vermeld. Gedurende et schooljaar wordt deze 10 maal georganiseerd op verschillende dagen van de week. Ouders/verzorgers
kunnen dan met hun kind mee de klas in om schriftjes en werkjes en
andere dingen te bekijken. Het is voor de kinderen en u leuk om ook
eens de klas in te komen. De inloopmomenten zullen helaas pas ingaan op het moment dat de maatregelen versoepeld worden. Hiervoor zullen we de persconferenties moeten afwachten.
Waarom een inloop?
Zodra de school weer voor iedereen toegankelijk en opengesteld is,
kunnen de leerlingen tot de klassendeur gebracht worden. Het lokaal
blijft het domein van alleen de leerlingen. Dit helpt hen om rustig de
dag te starten en zich gereed te maken voor de dag. Wij hebben gemerkt dat de kinderen de afgelopen anderhalf jaar heel veel profijt
hebben gehad van de rustige start in de groep. Om ouders/verzorgers
wel in de gelegenheid te stellen ook de klas binnen te komen, wordt
er 10 maal per jaar een inloop gehouden van 8:15-8:30 u. Zodra dit
weer kan, informeren wij u daarover.

Babynieuws
Juf Milou en haar man Edwin zijn op 25 augustus trotse
ouders geworden van een dochter. Zij heet Julie Yara.
Moeder, vader, dochter en grote broer Oscar maken het
goed. Wij wensen Milou en haar gezin veel geluk en gezondheid toe.

Maatregelen
Bij deze een rectificatie op de maatregelen. Kinderen met verkoudheidsklachten (milde) zonder koorts mogen wel naar school. In de
maatregelen staat vermeld dat zij niet naar school mogen en dat is
foutief.
Wij vragen u bij flink niezen en / of hoesten van uw kind, deze wel
thuis te houden, om eventuele verdere verspreiding te voorkomen.
Wij danken u voor uw begrip.

Informatieavond
Op 6 september is er een informatieavond voor de ouders/verzorgers van groep 1 t/m
4.
Op 7 september voor ouders /
verzorgers van groep 5 t/m 8.
Wij hanteren hiervoor 2 tijdvakken ivm de huidige coronamaatregelen, om 18:45 u en om 19:30
u. Wij zijn blij dat wij u dit binnen de mogelijkheden kunnen
bieden. U ontvangt een uitnodiging via Parro en bij veel inschrijvingen hoort u van de leerkracht
op welk tijdvak u verwacht wordt.
Per leerling kan zich 1 ouder
opgeven per groep. Ook als u
meerdere kinderen in dezelfde
groep heeft zitten.
Na de informatieavond verzoeken wij u direct de school verlaten, zodat de volgende groep
ook de ruimte heeft om de
school te betreden. Wij vragen
hierin uw medewerking.
Vandaag ontvangt u via Parro van
de leerkracht een uitnodiging
waarmee u zich kunt inschrijven.

