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Beste ouders/ verzorgers,

Vakantierooster:
- Herfstvakantie:
ma 12-10-2020 t/m vrij 16-10-2020
- Kerstvakantie:
vrij 18-12-2020 t/m vrij 01-01-2021
- Voorjaarsvakantie:
ma 15-02-2021 t/m vr 19-02-2021
- Pasen:
vr 02-04-2021 t/m ma 05-04-2021
- Meivakantie:
ma 26-04-2021 t/m vrij 07-05-2021
- Hemelvaart:
do 13-05-2021 t/m vr 14-05-2021
- Pinksteren:
ma 24-05 t/m di 25-05-2021
- Zomervakantie
ma 12-07-2021 t/m vrij 19-08-2021

We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad. Maandag gaat de school
weer open voor de kinderen en starten wij mij het nieuwe schooljaar.
Voor de kinderen zullen de bogen klaarstaan en de rode loper wordt uitgerold.
Deze afgelopen week hebben wij alles weer voorbereid zodat we maandag goed
met de kinderen kunnen starten. We hebben er zin in!
In deze nieuwsbrief vertel ik u ook welke corona maatregelen er nog van
toepassing zijn en wat er veranderd is.
-

-

Studiedagen ( alle kinderen vrij):
- Vrijdag 2-10-2020
- Maandag 23-11-2020
- Vrijdag 29-01-2021
- Woensdag 24-03-2021
- Maandag 21-06-2021
Kalender voor augustus:
- Maandag 17-8-2020:
eerste schooldag
- Dinsdag 25-8-2020
Oudervertelgesprekken

-

-

De kinderen van groep 3 t/m 8 mogen via de hoofdingang naar binnen.
De kleuters mogen via het hekje bij het plein naar binnen. Ouders mogen
alleen in de school op afspraak. We vragen u dan ook buiten afscheid te
nemen van uw kind. Vanaf groep 5 vragen wij u uw kind zoveel als
mogelijk zelfstandig naar school toe te laten komen.
Er wordt nog extra aandacht besteedt aan de hygiëne, de schoonmaak en
het handen wassen.
Traktaties moeten voorverpakt zijn, de kinderen mogen weer de klassen
rond.
De kinderen spelen weer met meerder groepen tegelijk buiten.,
De gymlessen vinden weer plaats in de gymzaal.
Bij zieke leerkrachten wordt er niet verdeeld . De mogelijkheden voor
invallers zijn beperkt. Is er geen invaller dan moeten de kinderen thuis
werken.
Volwassenen moeten 1/5 meter afstand van elkaar houden.
Bij corona gerelateerde klachten van u of uw kind moet uw kind thuis
blijven.
Bent op vakantie geweest in landen met code rood, dan moet u bij
terugkomst 2 weken thuisbli9jven.

Dit zijn in het kort de belangrijkste corona afspraken en wijzigingen. Heeft u
nog vragen dan kunt u ons altijd mailen of bellen.
De komende week zult u via social schools veel informatie van ons ontvangen,
houd dit dus goed in de gaten.
Alle informatie over uw kind en de groep kunt u terugvinden in parnassys.
Bent u uw inloggegevens kwijt? Laat het ons weten dan zorgen wij voor nieuwe
inlog gegevens via de mail.

Voor nu wensen wij jullie nog een heel fijn weekend.
Hartelijke groeten,
Namens het team,
Esther de Boer
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