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Nieuwsbrief 24 augustus ’20. 
 
 
WELKOM TERUG ALLEMAAL! 
 
 
Als eerste hopen we natuurlijk dat u (jullie) allemaal een fijne zomervakantie hebben gehad, ook al 
hebben we allemaal rekening moeten houden met  de maatregelen rondom Corona. 
 
Hier op school is de afgelopen twee weken door juf Saliha, meneer Ali en juf 
Daphne al hard gewerkt. Samen met een groep van 42 enthousiaste en 
gemotiveerde leerlingen hebben zij de zomerschool gehad. Complimenten 
voor allemaal! Het onderwijsprogramma voor deze leerlingen wordt verder 
voortgezet tot aan de wintervakantie.  
 
En komende maandag gaan we allemaal weer van start, wij hebben er heel 
veel zin in, jullie hopelijk ook! 
 
 
Corona maatregelen.  
Zoals u allemaal weet is het  Corona virus nog steeds een feit waar we met zijn allen veel rekening 
mee moeten houden. 
Dat noodzaakt ons om, voor ieders veiligheid, hier ook nog een aantal maatregelen voor vast te 
houden.  

- We blijven de kinderen ophalen en brengen naar de poort bij de grote parkeerplaats. Ouders 
blijven buiten de poorten en daarmee ook buiten school. 
Enkel wanneer er vanuit u of vanuit ons een dringende reden is om af te spreken kan hier 
een uitzondering op gemaakt worden. Er wordt dan altijd vooraf een afspraak gemaakt. 

- Voorlopig tot de herfstvakantie zijn er op of buiten school geen uitstapjes, excursies, 
(algemene) ouderavonden etc.  

- We blijven de gescheiden pauzes handhaven zodat er minder kinderen tegelijkertijd buiten 
spelen. 

- WEL mogen er vanaf as. maandag weer externen de school in die betrokken zijn bij de 
zorgbegeleiding van leerlingen. Denk aan mensen die dyslexiebehandeling geven of hulp aan 
kinderen met taalspraakstoornissen etc. 

 
Gymtijden & kleding. 
Groep 3: dinsdag 
Meisjes groep 5 & 6: dinsdag 
Jongens groep 7 & 8: dinsdag 
 
Groep 1/2a en 1/2b: woensdag 
 
Groep 3: donderdag 
Jongens groep 5 & 6: donderdag 
Meisjes groep 7 & 8: donderdag 



 
Gymschoenen, korte broek en sportshirt zijn verplicht, i.v.m. veiligheid & hygiëne.  Geen 
gymspullen is niet deelnemen aan de gymles. 


