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Coronamaatregelen n.a.v. de persconferentie
Externen in de school
-

Alle kinderen worden buiten opgevangen door de leerkrachten. Ouders brengen
hun kind dus niet zelf in de school
Voor reguliere gesprekken geldt: één ouder per gezin. Er kunnen zich natuurlijk
situaties voordoen waarbij de aanwezigheid van beide ouders noodzakelijk is of
wanneer ouders dit zelf expliciet aangeven.

Mondkapjes
-

Ouders en andere externen verzoeken we om bij binnenkomst een mondkapje te
dragen

Overig
-

Basismaatregelen in acht nemen (handen wassen, afstand houden)
Hygiënezuiltjes zijn weer geplaatst
Sinterklaas

Vrijdag 3 december komt Sinterklaas weer
bij ons op school. Wij hopen dat het weer
goed is en dat wij hem buiten kunnen
ontvangen. Ouders mogen buiten wachten,
maar moeten wel de 1,5 meter afstand in
acht houden. Een groot deel van de
parkeerplaats zal afgezet worden met lint.
Misschien handig om zoveel mogelijk met
de fiets naar school te komen.
De kinderen krijgen een traktatie, maar
nemen zelf fruit en drinken mee. Een extra tas voor het cadeautje is ook handig. We
hopen dat het dit jaar weer een gezellig feest wordt!

Kerstactiviteiten
Woensdag 15 december foute kerstruiendag
Op deze dag mogen de leerlingen en leerkrachten met de
gekste kersttrui op school komen.
22 december kerstviering op school
I.v.m. met de coronamaatregelen hebben we gekozen
voor een andere invulling van de avond. We gaan dit jaar niet eten op school. De
kerstviering is van 18.00 tot 19.00 uur. De invulling van de avond blijft een verassing. De
kinderen krijgen nog een uitnodiging.

Uit de kalender:
 Dinsdag 23 november 10.30 uur voorstelling “Assepoes” voor
groep 7-8
 Vrijdag 26 november periodesluiting groep 5 en groep 7
 Maandag 29 november afsluiting “Leesvreters” groep 5
 Vrijdag 3 december Sinterklaasviering
 Woensdag 22 december kerstactiviteit
 Donderdag 23 december 12.00 uur start Kerstvakantie

Agenda
Klik hier voor de volledige kalender op de website.

