AGENDA
1 sept
11+14 sept
15 sept
16 sept
17 sept
21 sept
22 sept
23 sept
28 sept
29 sept
30 sept
1 okt
2 okt
6 okt
14 okt

VOK-lezing Straling en gezondheid, zaal Zonnewende, 20.00 uur
Schoolfotograaf
Ouderavond klas 5
Ouderavond kleuterklassen
Ouderavond klas 4/5
Klassenouderoverleg, 8.30 uur
Ouderavond klas 1
Ouderavond klas 4
Ouderavond klas 6B (Lianne/Tobias)
Ouderavond klas 6A (Gabrielle/Yvonne)
Lezing Academie voor ouders
Ouderavond klas 2
Michaëlsfeest
Ouderavond klas 3
Studiedag, kinderen vrij

We gaan weer beginnen!
Na een prachtige zomer mogen we maandag de deuren weer openen. Hopelijk heeft iedereen
een goede vakantie gehad.
Afgelopen week is het team al druk in de weer geweest met de voorbereidingen. We kijken er
naar uit om de kinderen weer te begroeten.
Woensdag is ons nieuwe meubilair gekomen. Daar zijn we heel blij mee. Dank aan al degenen
die mee hebben geholpen met sjouwen, uitpakken en het op de plaats zetten van het
meubilair.

Waar we minder blij mee zijn is dat de Corona-maatregelen van kracht moeten blijven.
En zelfs nog aangescherpt moeten worden. Zo mag u als ouders helaas alleen de school
binnenkomen op afspraak en moet u een gezondheidsverklaring ondertekenen.
Formulieren hiervoor vindt u bij de ingang van de school.
We hadden het graag anders gezien maar het is niet anders. In de bijlage de afspraken op een
rij.
Er is veel te doen over de ventilatiesystemen in scholen. Gelukkig voldoet ons systeem.
Tijdens de vernieuwbouw in 2017 is er een goed ventilatiesysteem aangelegd.
Er wordt mechanisch afgezogen en op een natuurlijke manier wordt lucht toegevoerd via
roosters in de gevel. Dit geldt uiteraard voor het hoofdgebouw.
In het Tobiasgebouw hebben we dit systeem niet. Daar zal door de leerkrachten extra
geventileerd worden door ramen en deuren open te zetten.
Ouderavonden:
In de komende weken staan er ouderavonden gepland. Om de 1,5 meter afstand te kunnen
houden wordt de avond in tweeën gesplitst: 1e groep van 19.00 – 20.00 uur; 2e groep van 20.30
-21.30 uur.
De avond vindt plaats in de grote zaal. Komt u alleen naar de ouderavond, want ook in de zaal
is maar beperkt plek. Verdere informatie gaat via de leerkracht.
Eerste schooldag:
In de bijlage nogmaals de brief i.v.m. de eerste schooldag.
Ik wens u namens het team een heel goed schooljaar toe.
Ceciel Wolfkamp, directeur
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