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Doch de Heere was met Jozef, en wende
Zijn goedertierenheid tot hem; en gaf hem
genade in de ogen van den overste van het
gevangenhuis.

Beste ouders/verzorgers,
Nieuwsbrief extra
We sturen u deze extra nieuwsbrief
omdat we nog steeds te maken hebben
met Corona maatregelen.
We hebben de vakantieperiode weer
bijna achter de rug en we hopen maandag te beginnen met het nieuwe
schooljaar. We hopen op een fijn en
gezellig schooljaar met elkaar; als collega’s met de kinderen en met u als ouder(s). Bovenal een gezegend jaar.
Zonder Zijn zegen zouden we niet kunnen en ook niet willen. We mogen er
op vertrouwen dat de Heere ook in
deze omstandigheden voor ons zal zorgen, zoals Hij eens voor Jozef deed
toen hij in moeilijke omstandigheden
zat.
Genesis 39: 20,21 En Jozefs heer nam

Schooltijden:
We beginnen om 8.45u en eindigen de
dag om 14.45u. Op woensdag eindigen
we om 12.30u en de groepen 1 t/m 4
zijn op vrijdag om 12.00u uit. We hebben gaan allemaal tegelijk uit. Wilt u
aan de 1,5 meter regel denken bij het
ophalen van uw kind?

hem, en leverde hem in het gevangenhuis,
ter plaatse, waar des konings gevangenen
gevangen waren; alzo was hij daar in het
gevangenhuis.
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Volwassenen:
Ouders en andere volwassenen mogen
niet in school komen als het niet nodig is. Ouders en andere volwassenen
mogen wel op het plein komen aan de
voorkant van de school. Blijft u a.u.b.
aan de 1,5 meter regel denken i.v.m.
u eigen veiligheid en die van anderen.

Aankomst:
De kleuters gaan via de voordeur naar
binnen. Bij de voordeur krijgen ze wat
ontsmettingsmiddel op hun handen.
Daarna gaan ze met de juf mee naar
hun eigen klas.
Groep 3 en 4 spelen tot de bel gaat op
het plein aan de zijkant van het gebouw.
Groep 5 en 6 spelen tot de bel gaat op
het achterplein.
Groep 7 en 8 zitten op de locatie aan
de Tollenhof.

De bel gaat:
De groepen 3, 5a en 6 gaan aan de
achterkant van de school naar binnen.
De groepen 4 en 5b gaan aan de voorkant van de school naar binnen.
Groep 7 en 8 krijgen een teken van de
leerkrachten wanneer ze naar binnen
moeten.

Hygiënemaatregelen:
De kinderen moeten vaak hun handen
wassen zoals we dat voor de zomervakantie gewend waren.
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Luizencontrole:
Er kan geen luizencontrole plaatsvinden. Wilt u uw kind zelf goed controleren.
Waterflessen:
De waterflessen worden thuis gevuld
met water en gaan diezelfde dag ook
weer mee naar huis. Deze mogen niet
in krat gezet worden. Iedereen neemt
op woensdag en donderdag de waterfles mee. Op de andere dagen mag
het ook.
Traktaties:
Kinderen die jarig zijn of geweest
zijn, mogen trakteren. Alleen voorverpakte traktaties. Alleen de eigen leerkracht mag een traktatie.

Parro:
U krijgt binnenkort een mail van
Parro. Daarin staat hoe u zich kunt
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aanmelden voor Parro. Zie bijlage hoe
dat precies werkt. Parro is gekoppeld
aan Parnasssys ons leerlingvolgsysteem.
Waarom Parro? Dit heeft te maken
met de AVG wet.
De privacy-voordelen van Parro zijn:
• Gesloten omgeving
• Je hoeft geen telefoonnummers
te delen.
• Je hoeft geen mailadressen te
delen.
• Parro is AVG-proof.
Wat gaan we precies doen met
Parro:
• Uw kunt straks zelf, via Parro
aanmelden voor de contactavonden. Ik zal u informeren
wanneer dat mogelijk is.
• U kunt de leerkracht een bericht sturen via Parro.
• De leerkracht kan u een bericht
sturen via Parro.
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