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Extra nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief vindt u de nieuwe afspraken die
maandag 4 oktober ingaan.
Deze nieuwe afspraken zijn in overleg met de MR en
de kinderraad gemaakt.
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Parkeren van fietsen
Alle kinderen zetten hun fiets bij de muur aan de
gymzaalkant. Er is cameratoezicht aan die kant van de
school.

Ouders
De kinderen gaan allemaal zelfstandig naar binnen.
Ouders blijven op het plein en gaan niet mee naar
binnen.
Vriendelijk verzoek aan de ouders van de kleuters: zet
uw kind bij de deur af en blijf niet bij het raam staan
zwaaien.

Schooltijden
Start van de dag
Einde van de dag
8.20 Uur: deuren gaan
Maandag-dinsdagopen en kinderen mogen donderdag
naar binnen. Vanaf 8.20
14.30 Uur: einde van de
uur is er toezicht
lessen.
(pleinwacht) op het plein. Woensdag en vrijdag
8.25 Uur: er wordt gebeld 12.30 Uur: einde van de
en alle kinderen gaan
lessen.
naar binnen. Binnen is
De kinderen komen
beginnen (met het
met hun leerkracht
schoolwerk)!
naar buiten.
8.30 Uur: de lessen zijn
begonnen!
Als uw kind na 8.30 uur binnenkomt, zijn de lessen
begonnen. Het is voor uw kind heel vervelend om
te laat op school te komen!

Inloopmiddagen en
informatiebijeenkomsten
De inloopmiddagen gaan vooralsnog niet door.
De onderbouw organiseert digitale
informatiebijeenkomsten. Een uitnodiging volgt later.

Roombeektheater
De Roombeektheaters gaan weer van start. Helaas
nog even zonder ouders in het publiek.

Thuisblijfregels
Gesprek met de leerkracht
Als u iets met de leerkracht van uw kind wilt
bespreken, doe dat dan aan het einde van de
schooldag. Of maak een afspraak. Dat kan telefonisch
of stuur een mail.

Kinderen mogen naar school bij:
verkoudheidsklachten (zoals loopneus,
neusverkoudheid, niezen en keelpijn), af en toe
hoesten en bij bekende chronische luchtwegklachten,
astma of hooikoorts.
Kinderen blijven thuis bij:
veel hoesten, koorts en/of benauwdheid.

