Nieuwsbrief 24 23 februari 2022
Ouders in de school.
Na de vakantie mogen ouders weer zonder mondkapje in de school.
Op de gang bij groep 1/2 en groep 3 verwachten we veel drukte, daarom starten we de
eerste maand met een rooster. Ouders lopen daar 2 dagen per week mee met hun kind, de
andere dagen maakt de klas buiten een rij met de leerkracht.
Na een maand evalueren we en koppelen naar u terug hoe het daarna verder gaat.
We kiezen hiervoor om onze leerlingen en personeel te beschermen om nog meer lesuitval
te voorkomen.
Dit is het rooster:
Groep 1 /2 A
Groep 1 /2 B
Groep 1 /2 C
Groep 3

Maandag en vrijdag.
Dinsdag en donderdag.
Dinsdag en donderdag
Maandag en woensdag

Ingang via de witte nooddeur.
Ingang via de witte nooddeur.
Hoofdingang
Hoofdingang

Gymmen na de vakantie.
Nu bijna alle coronaregels zijn losgelaten, starten we na de vakantie weer met de gewone
gymtijden. In coronatijd was de gymtijd korter, zodat er tussendoor goed geventileerd kon
worden. Belangrijke verandering na de vakantie is dat de kinderen weer gaan gymmen in
gymkleding. Dus in sportbroekje, shirt en gymschoenen (niet met zwarte zolen). Na de gym
wordt er nog niet gedoucht. Helpt u uw kind eraan herinneren dat zij de juiste kleding en
schoenen meenemen?

Bereikbaarheid
Wilt u a.u.b. telefoonnummers van uzelf en noodnummers die veranderen direct aan ons
doorgeven. Zorgt u ook dat wij weten welke huisarts u heeft. Deze nummers zijn nodig bij
ziekte of noodgevallen.

Voorjaarsvakantie.
De voorjaarsvakantie begint op vrijdag 25 februari. (de kinderen hebben die dag geen school
omdat de juffen en meesters een studiedag hebben.)
De kinderen worden weer op school verwacht op dinsdag 8 maart.
7 Maart is voor de juffen en meesters ook een studiedag.
Wij wensen u allen een fijne vakantie.

Start ouderkamer.
Maandag 14 maart start op school de ouderkamer. Bij deze nieuwsbrief zit een aparte uitnodiging.

Inzamelen van kinderkleding voor de ruilbeurs op 30 maart in het Wennekerpand
De voorjaarsvakantie is een perfect moment om de
kledingkast samen met uw zoon of dochter uit te
zoeken! Draag een steentje bij door kinderkleding
door te geven en in te leveren op school. Alle
kinderkleding van nog goede kwaliteit is welkom. De
kinderkleding kan tot 24 maart ingeleverd worden.
Mocht er zoveel kleding worden ingezameld dat er
kleding overblijft, dan wordt er alsnog voor gezorgd
dat de kleding op een goede plek terechtkomt.
Op 30 maart is er een kledingruilfeest in het
Wennerpand waar ieder kind een nieuwe outfit kan
scoren.
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