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Actie Bag2School
Met de actie Bag2School is 473 kilo kleding
opgehaald voor onze school. Wij willen
hierbij iedereen die kleding heeft ingeleverd
enorm bedanken. En natuurlijk ook de
ouderraad voor het opzetten van deze actie.

Het maken van de afspraak
Vandaag zullen de leerkrachten de
uitnodiging voor de
kennismakingsgesprekken klaar zetten in
ouderportaal.
De leerkrachten van de groep 6/7 Kristel en
Petra en groep 7/8 van Wouter zetten de
gesprekken vrijdag klaar. Zij zijn vandaag op
kamp gegaan.
Verjaardagen
Trakteren
Leerlingen mogen in de klas trakteren
wanneer zij jarig zijn, ook mogen zij langs bij
de andere juffen/meesters in school. I.v.m.
de coronaregels, moet dit wel een
voorverpakte traktatie zijn.

Kennismakingsgesprekken /
informatieavond
Omdat de informatieavonden niet door
kunnen gaan i.v.m. de 1,5 meter regel (we
kunnen die in de groep met alle ouders niet
waarborgen), hebben we de
kennismakingsgesprekken naar voren
gehaald.
We hebben binnen de locaties een route
zodat we tegenliggers bij de deuren en op de
trap in de Gravenstraat kunnen voorkomen.
Bij de deur staan ontsmettingszuilen/
pompjes. We hebben stoelen neergezet waar
u op kunt wachten tot uw gesprek begint. We
zorgen voor ventilatie en wanneer u de stoel
schoon wilt maken liggen er
schoonmaakdoekjes.
We vragen u met klem niet op gesprek te
komen wanneer u aan corona gerelateerde
klachten heeft.
We maken in dat geval graag een online
afspraak of schuiven de afspraak door naar
een later moment.
Leerlingen vanaf groep 3 zijn van harte
uitgenodigd om bij het gesprek aanwezig te
zijn. Mocht u als ouders zaken willen
bespreken zonder uw zoon of dochter dan
kan er een aanvullende afspraak worden
gemaakt.

Uitnodigingen verjaardagsfeestje
Wij willen u vragen uitnodigingen voor een
verjaardagsfeestje niet op het schoolplein uit
te delen. We vragen u dit omdat het
voorkomt dat kinderen zelden tot nooit
worden uitgenodigd. Zij zijn dan zo
teleurgesteld en verdrietig. Door het niet zo
zichtbaar op het plein uit te delen kunnen we
dit verdriet voorkomen.
Dit kan vervelende situaties binnen de groep
geven.
Schoolkamp
Vandaag zijn de eerste groepen op
schoolkamp naar Drouwen gegaan. Dit zijn
de groepen van meester Wouter en juffen
Petra/Kristel.
Deze en volgende week gaan ook de andere
groepen 4/5, 5/6 en 7/8 op schoolkamp.

