Weer naar school
We hopen dat iedereen een fijne kerstvakantie heeft gehad. In een vorige mail werd al aangegeven dat we
erg blij zijn dat maandag 10 januari de school weer open mag. We kijken ernaar uit alle kinderen weer te zien.
Nu we weer naar school gaan, gelden dezelfde maatregelen als voor de kerstvakantie. Hieronder staan de
belangrijkste genoemd:
•
•
•

De groepen blijven zoveel mogelijk gescheiden.
De groepen komen via verschillende ingangen binnen.
Binnen de groepen wordt aandacht aan hygiëne
geschonken.
• De overheid adviseert leerkrachten en kinderen van de
groepen 6, 7 en 8 om 2x per week een zelftest af te nemen.
(Maandag krijgen de kinderen weer 3 zelftesten mee naar
huis).
• Leerkrachten en kinderen van de groepen 6, 7 en 8 dragen in de gangen een mondkapje.
• Ouders mogen helaas niet zonder afspraak in de school komen. Een uitzondering wordt gemaakt
voor ouders van kinderen die net beginnen op school.

Oud papier
Zaterdag 15 januari staat van 9.00 tot 15.00 weer een container bij school voor het inzamelen van het oud papier.
Ook voor deze zaterdag heeft een aantal ouders zich opgegeven om e.e.a. een beetje in de gaten te houden. Dank
hiervoor. Achter de schermen is de OR druk in overleg met de gemeente over het bouwen van de schuur. De
tekeningen zijn klaar en aannemers zijn benaderd!! Wordt vervolgd.

Tuinonderhoud
Ook op zaterdag 15 januari is de groep die zich bezig houdt met het tuinonderhoud aanwezig op school. Zij zullen
ervoor zorgen dat het plein er weer buitengewoon uit komt te zien. Dank hiervoor!

Agenda
10 januari
15 januari
17 – 28 jan.
31 januari
2 februari
11 februari
14- 18 febr.

start school (luizencontrole)
papiercontainer bij school + tuinonderhoud
Cito-toetsen
basketbaltoernooi gr. 7-8
studiedag; alle leerlingen vrij
rapport mee
oudergesprekken

