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Inloopmiddag
Op donderdag 16 september bent u van harte uitgenodigd om samen met uw kind(eren) de
groep te komen bekijken. Dit geldt voor de leerlingen van groep 1 t/m 7. Voor groep 8 wordt
een aparte informatieavond georganiseerd. Hiervan wordt u nog op de hoogte gesteld.
Tijdens deze inloopmiddag kunt u kennismaken met de leerkracht van uw kind en samen het
klaslokaal bezichtigen. Daarnaast zullen er in de school verschillende informatietafels staan.
We vragen u de Corona maatregelen te hanteren:
- Eén ouder per gezin is welkom.
- Houd 1,5 meter afstand van volwassenen.
- Volg de looproutes: binnenkomst bij de hoofdingang en uitgang bij het schoolplein. Volg de
pijlen.
- De bel geeft de eindtijd aan, dan wordt van u verwacht de school te verlaten.
- Ziet u dat het druk is in één lokaal, bekijk even een informatietafel of een andere groep.
- Bekijk goed in de bijlagen op welk tijdstip u wordt verwacht. Er zijn drie momenten:
17.00 – 17.25, 17.30 – 17.55 en 18.00 – 18.25 uur.

Corona
Helaas hebben we de afgelopen week de kinderen van groep 7 naar huis moet sturen in
verband met een Corona besmetting bij één van de leerlingen. Uiteraard wordt er, voordat
de kinderen naar huis gaan, eerst door school contact gezocht met de desbetreffende
ouders om te kijken of opvang thuis mogelijk is.
De stelregel is dat kinderen in thuisquarantaine gaan, omdat zij dan besmet kunnen zijn met
het coronavirus. De duur van de quarantaine is 10 dagen na het laatste contact met de
besmette persoon. De duur kan verkort worden door op dag 5 uw kind te laten testen bij de
GGD. Bij een negatieve uitslag mag uw kind weer naar school. Kinderen die in de laatste
6 maand corona hebben gehad, hoeven niet in quarantaine en zijn derhalve ook op school
welkom.
Op het moment dat kinderen in quarantaine moeten, zorgt de leerkracht voor thuiswerk en
is een gedeelte van de dag ook online beschikbaar om de kinderen eventueel te helpen. Na
dag 5 is deze begeleiding niet meer mogelijk, omdat dan hopelijk weer veel kinderen op
school zijn.

Oproep luizenpluizen
Welke ouder komt ons helpen met luizenpluizen? Dit is op de maandagen na de vakanties,
dus ongeveer 5 keer per jaar. (Door her controles kan dit iets vaker worden) Het duurt
ongeveer een uurtje per keer en je bent met een gezellige groep ouders, die na afloop vaak
nog even een kopje koffiedrinken. Luizen pluizen klinkt als een vies werkje, maar is het zeker
niet! Wanneer je wilt komen helpen, kan je dit mailen naar: ellenkamphuis@skot.nl Bij
twijfel mag je uiteraard een keer komen proefdraaien om te zien of het wat voor je is. Alvast
bedankt voor je opgave!

Overblijfouders
Helaas hebben zich onvoldoende overblijfouders aangemeld voor de begeleiding van de
kinderen van de groepen 1 en 2 tijdens de middagpauze op maandag en donderdag. We
gaan derhalve de opvang zonder ouders regelen. We bedanken hierbij de ouders die zich al
hadden opgegeven.

Alle batterijen verzamelen
Via deze weg willen we jullie helpen herinneren dat we op school een verzamelton hebben
voor batterijen van huishoudelijke apparaten. Met deze lege batterijen kunnen we samen
sparen voor nieuw buitenspeelgoed. Helpen jullie ons mee?

Openingsviering
Op vrijdag 10 september hebben we een openingsviering op school. Om 8.45 uur voor de
kinderen van de groepen 1 t/m 4 en om 11.00 uur voor de groepen 5 t/m 8. He thema van
de viering is “samen op reis door het schooljaar”. Tijdens deze viering presenteert elke groep
ook zijn wensboom met 5 blaadjes. Op elk blaadje staat een wens of doel die de groep dit
schooljaar wil halen of bereiken.

Vossenjacht
Op donderdag 14 oktober is er na schooltijd voor al onze kinderen en ouders na schooltijd
een vossenjacht. Verder informatie volgt nog, maar misschien goed om in uw agenda hier
alvast rekening mee te houden.

