Nieuwsbrief 8 13 oktober 2021

Vrije dag en herfstvakantie
Vrijdag 15 oktober zijn de kinderen vrij, want dan hebben de leerkrachten een studiedag.
Maandag 18 oktober begint de herfstvakantie en duurt tot en met vrijdag 22 oktober.
We zien de kinderen graag weer op school op maandag 25 oktober.

Schoolfotograaf.
Op woensdag 27 oktober komt de schoolfotograaf op school.
Er worden broer-zus foto, portretfoto en een groepsfoto gemaakt.
U moet toestemming geven via Parro, u krijgt daar bericht over.

De achtergrond is deze keer blauw-groen.

Toestemming voor de schoolfotograaf.
Nog niet alle ouders hebben toestemming gegeven voor de schoolfotograaf. Geeft u alstublieft
toestemming via
Parro>instellingen.privacy-voorkeuren.
Als u geen toestemming geeft, gaat uw kind NIET op de foto.
Broertjes en zusjes gaan automatisch samen op de foto wanneer er toestemming is gegeven. U
bepaalt zelf later of u de foto's al dan niet koopt.

Corona nieuws, herhaling.
Brengen en ophalen
•
•
•
•
•

Alle leerlingen van groep 3-8 komen zelf naar binnen, de leerkrachten wachten zoals
vanouds bij de deur van de klas;
De leerlingen van groep 1-2 worden buiten opgewacht door de leerkrachten;
Aan het eind van de dag wordt de klas zoals vanouds tot aan het hek gebracht;
Indien nodig kunnen ouders hun kind binnen ophalen bij ziekte/ logopedie;
We beperken de ouderstroom in de school:

Ouders mogen hun kind 1 dag in de week naar de klas brengen:
Groep 1-2AB: maandag
Groep 1-2C: dinsdag
Groep 3: woensdag
Groep 4: donderdag
Groep 5: vrijdag
Groep 6: maandag
Groep 6/7: dinsdag
Groep 8: woensdag
Gym
•
•

We houden de gym nog even zoals het is: kortere lessen, zodat de zaal tussendoor
kan luchten en de kinderen nog niet met 2 groepen tegelijk in de kleedkamer hoeven.
Wanneer alles goed blijft gaan, hopen we dit snel aan te passen.
Los van corona: De les start om 08.30 uur. Kinderen die te laat zijn wachten op de
gang.

