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Coronavirus
We zijn zeker nog niet verlost van het virus.
Onder teamleden en leerlingen loopt het
aantal besmettingen weer op. Let u op de
gezondheid van uw kind(eren). Bij twijfel
kunt u testen. We hebben op school nog
voldoende zelftests die u uiteraard mag
komen ophalen. Verplicht is het niet meer,
maar om nog meer verspreiding te
voorkomen, is het wellicht wel aan te raden.
We trachten er alles aan te doen om geen
groepen naar huis te sturen, maar wanneer
er nog meer besmettingen onder de
teamleden zullen zijn, is dit onvermijdelijk
geworden. Leerlingen (groep 3 t/m 8)
kunnen thuis altijd inloggen om op google
classroom aan schoolwerk te werken. Ook
geeft de rekenmethode hier mogelijkheden
toe voor de groepen 6 t/m 8.
Schoolfotograaf, rectificatie data
In de vorige nieuwsbrief waren de data niet
goed vermeld bij de dagen. Onderstaand de
juiste data:
Woensdag 6 april: locatie Gravenstraat
Donderdag 7 april: locatie Messchaertstraat
Vrijdag 8 april: locatie Gording

Hulpouders gevraagd!

Schooltuinouders Gravenstraat
Donderdag 31 maart a.s. wordt een start
gemaakt met de schooltuin op de
Gravenstraat. Mocht u het ook leuk vinden
een handje te helpen, meldt u zich dan
alstublieft aan.
Pleinwachtouders
Ook pleinwachtouders kunnen wij nog goed
gebruiken voor de veiligheid tijdens de
pauzes. Op maandag van 12.00-13.00 locatie
Messchaertstraat en op dinsdag/donderdag
van 12.00-13.00 uur locatie Gravenstraat.
Luizenouders
Inmiddels hebben we al een aantal
aanmeldingen ontvangen van ouders die
willen meehelpen. Maar we kunnen nog
steeds ouders gebruiken.
Wilt u ons helpen? Dan kunt u zich
aanmelden door een mail te sturen naar:
m.overboom@talenthoorn.nl
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Mogelijkheid broertjes/zusjes
locaties Gravenstraat/Messchaertstraat
Voor broertjes/zusjes die verspreid zitten
over de locaties Gravenstraat en
Messchaertstraat, is hiervoor de mogelijkheid
op woensdag 6 april na schooltijd van 12.45
- 13.45 uur. Leerlingen van de
Messchaertstraat kunnen op eigen
gelegenheid (of met ouders) naar locatie
Gravenstraat komen. Met de fotograaf zal
vervolgens een planning worden gemaakt.
Wilt u hier gebruik van maken, dan kunt u
een mail sturen naar
m.overboom@talenthoorn.nl.
Er is helaas geen mogelijkheid voor
broertjes/zusjes die niet bij ons op school
zitten.

De meeste mensen
regelen veel zelf in het
dagelijks leven: school,
opvoeding, het
huishouden, werk,
zorgen voor anderen,
leuke dingen doen. Toch kan iemand soms
een steuntje in de rug nodig
hebben.
Dan kan 1.Hoorn u die steun bieden.
Aan iedere basisschool in Hoorn is een jeugd
en gezinswerker gekoppeld waar u ook een
afspraak mee kan maken. U kunt via de
IB-er van school een afspraak maken met
deze persoon. De ib-er is op
de hoogte wie de jeugd en gezinswerker is
binnen de school. In de bijlage vindt u de
eerste nieuwsbrief van 1.Hoorn.

