
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nr. 01  -  28 augustus 2020 

 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 

 

We hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad in deze zomer met hittegolven. 

Fijn dat de temperatuur nu goed is om aan de slag te gaan. 

 

Personele zaken 
We verwelkomen vandaag een nieuwe medewerker op school. Nicolle de Haan staat op 

maandag en dinsdag in groep 8b, naast Robert van de Ven. 

 

Corona-maatregelen 

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 kunnen om 8:25 uur naar hun lokaal gaan. Voor de 

groep 2 kinderen uit de combinatiegroep 2/3 geldt dit ook.  

De kinderen uit groep 1a verzamelen bij de hoofdingang van de school (voor de school). 

De kinderen uit groep 1b verzamelen bij de glijbaan op het kleuterplein. 

Groep 2 gebruikt de ingang op het peuterplein, de zij-ingang van de school. De kinderen 

uit deze groepen worden daar om 8:30 uur door hun leerkracht opgehaald. Ouders 

mogen alleen onder strikte voorwaarden de school in en op afspraak. 
Om 14:30 uur gaat de school uit en worden de leerlingen van de groepen 1 en 2 naar 

bovengenoemde plaatsen op het schoolplein gebracht.  

 

Korte mededelingen 
 

• Komende week ontvangt u de nieuwe jaarkalender. Hierin worden ook de 

studiedagen genoemd: 26 oktober, 12 november, 11 februari, 21 juni en 16 juli. In 

verband met een personeelsdag van de stichting is op 24 maart ook een 

studiedag gepland. Peuteropvang en school zijn dan gesloten. 

• In tegenstelling tot wat in de jaarkalender staat is dat het ONS-nieuws voortaan 

een keer in de maand wordt verstuurd. 

• De koffie-inloop kan i.v.m. Corona niet doorgaan. 

• Een verzoek aan de luizenouder(s) van vorig schooljaar om de groep deze week 

nog éénmaal te controleren op hoofdluis, rekening houdend met de 1,5 meter 

afstand tussen ouders. 

 



 

 
 

 

Uw kind, ons kind! 

 

 

Agenda 
Vrijdag 4 september: 8.30 uur Koffie inloop 

Maandag 9 september:  Informatie- en ontmoetingsavond  

Groep 6 t/m 8: 19:00 - 19:45 uur  

Groep 1 t/m 5: 20:00 - 20:45 uur 

Dinsdag 17 september:  Schaaklessen in de groepen 5 en 6 

Dinsdag 17 september: MR-vergadering 

 

 


