Jaargang 19 Nummer 12, 09-12-2020
Agenda
Donderdag 17 december:
Kerstviering op school
Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021: Kerstvakan?e, alle leerlingen vrij
__________________________________________________________________________________
School8jden
Na de kerstvakan?e zijn de school?jden voor leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 als vanouds.
Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.15 uur.
Op woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.15 uur.
De kinderen mogen vanaf 8.25 uur rechtstreeks doorlopen naar de klas; daarbij komen ze via de
dichtstbijzijnde ingang van de klas naar binnen.
De begin?jden van de groepen 1 en 2 zijn als volgt: 8.20 uur groep B en D, 8.25 uur groep A en C. De
kinderen worden door hun leerkracht op de speelplaats opgewacht. De eind?jd op maandag, dinsdag
en donderdag is voor groep B en D 15.10 uur en voor groep A en C 15.15 uur. Op woensdag en vrijdag
is de eind?jd voor groep B en D 12.10 uur en voor groep A en C 12.15 uur.
De overige maatregelen van Corona-Covid 19 blijven van kracht.
Team
__________________________________________________________________________________
Kerstmis
Dit jaar is de kerstviering, in verband met Corona, in de eigen
groep van uw kind.
Informa?e hierover ontvangt u van de leerkracht van uw kind via
de Parro.

Team
__________________________________________________________________________________
Nieuwe groep
Na de kerstvakan?e starten we met de vierde kleutergroep. De
leerkrachten van de nieuwe groep (groep 1/2D) zijn juﬀrouw
AntoineVe (maandag, dinsdag en woensdag) en juﬀrouw
Miranda (donderdag en vrijdag).
De ouders/verzorgers van de leerlingen in de groepen 1-2
worden door de leerkracht geïnformeerd hoe de start na
1 januari zal zijn voor hun kind(eren).
Team

Inschrijving nieuwe leerlingen, ook broertje of zusje

Kinderen vanaf 2,5 jaar kunt u inschrijven. We vragen u vriendelijk
om ook het broertje of zusje van uw kind vanaf deze leeYijd in te
schrijven. U ontvangt na contact met direc?e, Ta?ana Bas?aanse
of de leerlingenadministra?e, Agatha Gerlings, een
inschrijﬀormulier. Ook voor het broertje of zusje is overleg nodig.
U ontvangt een schriYelijk bewijs van inschrijving van uw kind.
Team
Bericht van Korein
Separaat aan deze nieuwsbrief ontvangt u een schrijven van
Korein (d.d. 3 december 2020) waarin u informa?e krijgt over de
TSO (Tussenschoolse Opvang).

Team

___________________________________________________________________________
Noodnummers
Soms is het nodig dat we zo snel mogelijk contact met u willen (bijvoorbeeld als uw kind ziek is).
We bellen dan eerst de ouders. Als beide ouders/verzorgers niet bereikbaar zijn, dan hebben we
graag een telefoonnummer dat we kunnen bellen. Dit telefoonnummer noemen we een
noodnummer. U kunt vier (4) noodnummers aan ons doorgeven.
Kijkt u eens in Parnassys (via het ouderportal) of uw gegevens kloppen. HeeY u (nog) geen
noodnummer doorgegeven, dan vragen we vriendelijk om dit zo snel mogelijk te doen. GeeY u uw
noodnummer(s) door aan de administra?e; u kunt namelijk uw gegevens in Parnassys niet zelf
aanpassen. Vermeldt u er ook de rela?e met uw kind bij (opa, tante,??). GeeY u uw wijzigingen
steeds door aan de administra?e als er iets verandert?
Team

