Nieuwsbrief 3 7 september 2022
Corona
Helaas is corona nog niet weg. Er zijn enkele besmettingen op school en er heerst gewone
verkoudheid.
Test u alstublieft uw kind.
Door te testen, worden andere kinderen en leraren niet besmet, zodat de lessen voor zoveel
mogelijk kinderen wel door kunnen blijven gaan.

Uitnodiging van de ouderraad
Alle ouders zijn van harte welkom voor een kop
koffie of thee met wat lekkers.
Op maandag 12 september tussen 8.30-9.30 en
13.30-14.30 zien wij u graag op het schoolplein!
We vertellen u graag wat we doen en
hoe andere ouders kunnen helpen.
Wij hebben uw hulp nodig!
Kom gezellig langs! Tot dan!

Woensdag 14 september zijn alle kinderen vrij in verband met een studiedag van de leerkrachten.

Privacy aanpassen.
Vanaf vandaag tot en met 6 oktober kun u de privacy weer aanpassen in Parro.
Ga naar Parro> instellingen> privacy-voorkeuren.
Wij krijgen heel graag toestemming voor het doorgeven van NCO- resultaten. Dit is het Nationaal
Corhortonderzoek (https://www.nationaalcohortonderzoek.nl/), waardoor wij inzicht krijgen in onze
resultaten en daardoor kunnen verbeteren. U merkt daar zelf verder niks van.
Wilt u in verband met de sportdag van groep 5, 6, 7 en 8 uiterlijk vrijdag 9 september de privacy
aanpassen in Parro?

Sportdag groep 5 t/m 8
Dinsdag 13 september wordt er een sportdag georganiseerd voor de groepen 5 t/m 8.
Deze sportdag is van 9.00 uur tot 12.00 uur en vindt plaats op de Maasboulevard.
Diverse sportverenigingen zullen die ochtend het programma verzorgen voor de leerlingen.
Het startsein wordt gegeven door de wethouder in samenwerking met onze school.
Alle kinderen worden uiterlijk om half 9 in sportkleding verwacht op school, zodat we op tijd kunnen
vertrekken. De kinderen nemen zelf eten en drinken mee.
We hopen op een leuke en sportieve dag.

Eten en drinken in de pauzes.
In het ouderinformatieboekje heeft u het misschien al gelezen: Tijdens de pauze en lunch wordt
gezond gegeten en gedronken: groente, fruit of een boterham. Water, melk of eventueel
vruchtensap. Beperk het meenemen van plastic flesjes. Een drinkbeker kost minder plastic en kan op
school gevuld worden met water. Denk vooral aan iets wat gemakkelijk is om op te eten (zonder
teveel verpakkingsmateriaal) zoals een banaan of schijfjes komkommer of tomaatjes of een
mandarijn. Uw kind moet zelfstandig kunnen eten en drinken zonder hulp van de meester of juf. We
willen graag een gezonde school zijn en blijven en zullen de komende tijd weer extra letten op wat er
meegebracht wordt in de lunchtrommels.

Data ouderkamer
19/9 inloop
3/10 gezamenlijk
17/10 inloop
31/10 gezamenlijk
14/11 inloop
28/11 gezamenlijk
12/12 gezamenlijke afsluiting

Vakanties en vrije dagen in het nieuwe schooljaar 2022 – 2023
Woensdag 14 september

-

Studiedag

Vrijdag 21 oktober tot en met maandag 31 okt

-

Herfstvakantie

Vrijdag 23 december tot en met vrijdag 6 januari

-

Kerstvakantie

Maandag 20 febr. tot en met vrijdag 3 maart

-

Voorjaarsvakantie

Vrijdag 7 april tot en met maandag 10 april

-

Paas vakantie

Maandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei

-

Meivakantie

Donderdag 18 en vrijdag 19 mei

-

Hemelvaartsdag

Maandag 29 mei

-

Pinksteren

Woensdag 28 juni

-

Studiedag

Donderdag 6 juli

-

Studiedag

Vrijdag 7 juli tot en met vrijdag 18 augustus

-

Zomervakantie

-

