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Paaslunch een succes
’s Morgens om tien uur kwam er
plotseling een “paashaas” langs de
ramen die geheel Coronaproof de
leerlingen door het raam vanaf de
buitenkant een lekkernij kwam aanreiken. Om 11 uur werd de Paaslunch
gebracht door Delight Catering en in
het halletje neergezet. Buiten de
school werd alles gecoördineerd door
Bianca de voorzitter van de ouderraad. De tafels waren gedekt en
nadat de collega’s zonder groepstaken de lunch naar de groepen
hadden gebracht kon er gegeten worden. Het werd een heerlijke,
gezellige lunch. Het was geweldig om na lange tijd weer eens iets leuks te
kunnen doen met de leerlingen. De Paashaas en Bianca bedanken we voor hun
hulp! Morgen en maandag is de school gesloten. Namens het team wens ik alle
ouders fijne paasdagen.
Een advies voor de nieuwe leerlingen in de kleutergroepen
Door de Corona mogen de ouders niet meer de school in. We
hebben voor de ouders van nieuwe kleuters, hoewel niet
toegestaan toch een uitzondering gemaakt. De eerste dag mag
één van de ouders zoontje/dochtertje brengen tot aan het
groepslokaal. Daarna net als andere ouders tot het schoolhek en
niet op het schoolplein. We adviseren ouders van nieuwe
kleuters het hek te gebruiken bij de ingang van de school. Dit is
dichtbij de deur en dan kan de leerkracht, de eerste week nog
even een extra handje bieden om de nieuwkomer naar binnen te
helpen. Leerkrachten moeten ook i.v.m besmettingsgevaar afstand houden van
de leerlingen. Bij de kleintjes is het erg moeilijk om dit te doen maar we
proberen dit zoveel als mogelijk. Een verzoek aan de ouders van nieuwe
leerlingen om je kind echt voor te bereiden op de schoolperiode. Op de
achterzijde van het boekje dat we aan alle nieuwe ouders geven staan nuttige
tips hiervoor.
Corona richtlijnen van ons bestuur
Kort geleden kregen we van ons bestuur het onderstaande bericht;
Tot en met de meivakantie hanteren we de huidige richtlijnen, dus geen
schoolreisjes, geen buiten- of naschoolse activiteiten, geen ouders in school,
geen sportdagen etc etc.

Vooralsnog is onze regio donker rood en hebben we dagelijks te maken met
corona-uitdagingen op de verschillende scholen. Mocht er verandering zijn en
mocht de PO Raad ook anders afkondigen, dan kijken we uiteraard hier opnieuw
naar.
Heeft u al gehoord dat……
➢ We u fijne paasdagen wensen?

