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BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Verschillende ouders en collega’s merken dat een aantal ouders, verzorgers en kinderen met
name voor en na schooltijd op het trottoir voor de schoolpoort de 1,5 meter afstand niet (meer) zo
goed in de gaten hebben en/of nauwlettend toepassen.
We willen iedereen dringend vragen op deze afstand te letten!
Het gaat om de gezondheid van u, van ons en ieders familieleden, vrienden en kennissen.
We snappen dat veel mensen nu wel klaar zijn met het virus, maar het virus is helaas nog niet
klaar met ons mensen…
Daarnaast vinden we het fijn als u samen met ons het goede voorbeeld aan de kinderen blijft
geven! # Samenscholen met hoofd, hart en handen, ook op 1,5 meter.

Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag staat We helpen elkaar weer centraal.
Om goed te kunnen functioneren in een groep, in de maatschappij, bij een
vereniging of in een baan, is het belangrijk dat je leert dat er regels zijn
en dat je leert dat je je daaraan moet houden. Regels en afspraken zijn
niet alleen voor anderen, ook voor jezelf. Elkaar helpen vinden we een
belangrijk uitgangspunt. We hopen dat u dit thuis onderschrijft. Ook op dit
vlak willen we “Samenscholen” graag in praktijk brengen!

VADERDAG
We wensen alle papa’s een fijne Vaderdag en denken aan de vaders en
papa’s die we moeten missen en degenen die hun kind(eren) missen.

RAPPORT
Aanstaande maandag 22 juni ontvangen de kinderen van groep 1 t/m 7 een aangepast rapport.
Zoals eerder gemeld, hebben we door de schoolsluiting en thuiswerkperiode minder gegevens
over de ontwikkeling van uw kind dan gebruikelijk.
Daar kan niemand iets aan doen. We vinden dat de kinderen toch een rapport verdienen.
Leerkrachten hebben daarom een aangepaste rapportkaart voor elke leerling gemaakt.
Als u vragen hebt n.a.v. de informatie van de leerkracht, maak dan a.u.b. een afspraak per mail.

AFSPRAAK
Als u een afspraak hebt met een collega van school, vragen we u bij de voordeur aan te bellen en
even bij de balie te melden met wie u een gesprek hebt.
Een van de conciërges brengt u, met gepaste afstand, naar de ruimte waar het gesprek kan
plaatsvinden.

HERINNERING STUDIEDAG
Op 23 juni heeft het team een studiedag. Leerkrachten brengen die
dag de ontwikkeling van hun groep en van individuele kinderen in
kaart en dragen belangrijke gegevens over aan de collega die de
groep volgend jaar overneemt. Kinderen zijn deze dag vrij!

PRENTENBOEKEN ACTIE
Geef een (prenten)boek cadeau! wil het plezier in het
voorlezen vergroten en mooi uitgevoerde boeken met
spannende en verrassende verhalen delen. Want
geletterdheid is belangrijk voor een kind, schoolsucces en
een kansrijke toekomst hangen daar mee samen. En dat niet alleen, lezen
en voorlezen geeft ook veel plezier! En lezen, dat begint bij prentenboeken
voorlezen.
Ieder jaar zal er een opnieuw uitgegeven prentenboekklassieker verschijnen voor slechts
€ 2,50. Dit jaar is dat Woeste Willem. Vanaf 12 juni verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt.

AANGEPASTE RICHTLIJNEN RIVM
De richtlijnen voor verkoudheid bij kinderen zijn wel wat gewijzigd. Met name veel
kinderopvangorganisaties, maar ook scholen merkten dat er veel kinderen onnodig thuis
moesten blijven bij een herkenbaar verkoudheidje. Dat is nu aangepast. De regel die we
daarbij mogen hanteren is:
‘Bij bekende, herkenbare en niet veranderende verkoudsheidsklachten mogen kinderen
naar school en/of opvang. Zijn ze anders dan normaal of komen er andere klachten bij, dan
blijf je thuis.’ ‘Kinderen tot 6 jaar mogen zelfs bij elke verkoudheid naar school.’
Voor de helderheid kunt u dit ook teruglezen in het stroomschema

