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WE GAAN WEER BEGINNEN!!!
We zijn ontzettend blij dat we onze
leerlingen weer in school kunnen
ontvangen. We weten dat de
kinderen, u en wij daar enorm naar
hebben uitgekeken.
We houden rekening met alle
wettelijke voorschriften en
gemeentelijke of bovenschoolse
maatregelen om ieders veiligheid
zo zorgvuldig mogelijk te
waarborgen.
De manier waarop heeft u kunnen
lezen in de brief die ik u afgelopen
maandag gestuurd heb. Daarop is
later nog één kleine wijziging
gekomen. Deze betreft de kinderen
die naar de BSO gaan. Zij worden
toch niet om 14.45 uur opgehaald
maar om 15.00 uur. Voor uw kind
of u verandert er weinig, omdat de
kinderen tot 15.00 uur ‘gewoon’ in
de klas kunnen blijven. Vervolgens
geeft de leerkracht de kinderen bij
het hek over aan de BSO
medewerker.
Verder is het handig dat u het
protocol zoals hiernaast te zien,
doorneemt met uw kind. Zo weet
uw kind wat het kan verwachten op
school en zal het voor uw kind
gemakkelijker zijn omdat het is
zoals u verteld hebt.
Het is met name van belang om
van te voren goed met uw (jonge) kind door te spreken dat het vanaf het hek alleen naar binnen
moet lopen. Er is altijd een leerkracht buiten, uiteraard kunt u betreffende leerkracht vragen met uw
kind mee te lopen naar binnen. Ook deze mogelijkheid kunt u thuis bespreken met uw kind.
Zo gaan we dit nieuwe avontuur aan met zijn allen! Wij zijn onderwijsprofessionals, maar deze
situatie vraagt ook om andere kwaliteiten. Mocht u zorgen, vragen of tips hebben omtrent een of
ander neemt u dan gerust contact op met school. Tot maandag of dinsdag!!!!
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BERICHT (SCHOOL)MAATSCHAPPELIJK WERK
“De afgelopen tijd is er een hoop gebeurd en is er op dit moment nog steeds een hoop gaande. Dit
heeft op veel gezinnen een grote impact op meerdere gebieden. Je kunt dan denken aan meer
spanningen thuis, financiële vragen of misschien ook wel juridische vragen. Vanuit Kwadraad bieden
wij, buiten school maatschappelijk werk, ook algemeen maatschappelijk werk en sociaal juridische
dienstverlening. Al deze hulp is geheel kosteloos. In de bijlage heb is een flyer toegevoegd.”
Hartelijke groet,
Fleur 
Krebbers
Maatschappelijk Werker

NOODOPVANG
Ouders die werken in de vitale beroepen kunnen nog steeds een beroep doen op noodopvang.
Ook kinderen in bijzondere situaties kunnen in sommige gevallen opgevangen worden op school.
U kunt via de directeur een aanvraag doen voor noodopvang op de dagen dat uw kind(-eren)
volgens het rooster niet naar school komt.

AGENDA
Wo. 13 mei Meespeelochtend gaat niet door
Do. 21 t/m zo. 24 mei Hemelvaartvakantie

NOG EVEN UW AANDACHT VOOR HET VOLGENDE:

En een uitsmijter uit de leerling tevredenheidslijst:
“Ik vind dit een hele leuke school en ik vind het jammer dat ik niet voor altijd hier mag zitten.”

