Nieuwsbrief
19 augustus 2020
Voor in de agenda
20 augustus

Luizenpluizen

24 – 28 augustus

Startgesprekken

31 augustus

Schoolfotograaf

7 september

Kijkje in de Klas

de corona-regels moeten wij echter aan
alle ouders die zijn uitgenodigd 5 vragen
stellen (zie de vragen op de achterkant
van deze nieuwsbrief). Als u alle vragen
met nee kunt antwoorden, bent u welkom
op school voor het gesprek. Mocht dit niet
zo zijn, dan mogen we u niet toelaten in
school en zal een afspraak moeten
worden gemaakt voor een ander
moment.

Luizenpluizen

Eenmaal op school zullen we u vragen om
de 1,5 meter afstand aan te houden.

Morgen (20 augustus) is er weer
luizenpluizen. Het haar van alle kinderen
wordt gecontroleerd op hoofdluis. Om dit
mogelijk te maken aan u het verzoek om
het haar van uw zoon/dochter zoveel
mogelijk los te houden.

Klassenouders/koken
op school

Schoolfotograaf
Op maandag 31 augustus komt de
schoolfotograaf bij ons op school om alle
kinderen op de foto te zetten. Het maken
van foto’s met broers/zussen die niet bij
ons op school zitten, start al om 08.00 uur.
Dus wilt u hier gebruik van maken, dan
moeten de kinderen op tijd op school zijn.

Startgesprekken
Uw zoon/dochter heeft gisteren een brief
mee naar huis gekregen over de
startgesprekken die volgende week op
school zullen plaatsvinden. Via het strookje
op de brief kunt u uw voorkeursdagdeel
aangeven. Dit strookje moet worden
ingevuld en uiterlijk morgen weer op
school worden ingeleverd. U krijgt
aanstaande vrijdag te horen wanneer u
bent ingedeeld. Zoals altijd zullen de
gesprekken 10 minuten duren. Vanwege

Vanwege corona zijn een aantal zaken op
school nog steeds anders dan anders en
aangepast aan de voorschriften. Dit
betekent dat we voorlopig ook nog niet
gaan werken met klassenouders en niet
gaan koken op school. Zodra we weer
terug mogen naar ‘normaal’ gaan we dit
weer oppakken.

Kijkje in de klas: De
Vreedzame School
Op maandag 7 september is het mogelijk
een kijkje in de klas te nemen. Deze keer
staat in het teken van een les uit het
programma De Vreedzame school. U kunt
hierover meer lezen in de nieuwsbrief
special die u samen met deze nieuwsbrief
ontvangt.

