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Weer naar school
Inmiddels zijn de leerlingen weer drie weken naar school. De eerste week was het best spannend. Nieuwe juffen of
meester, nieuw klaslokaal, voor groep 4 de trap op en voor groep 6 het buitenlokaal..
Corona
In de persconferentie van 18 september zijn er strengere maatregelen voor deze regio aangekondigd, toch zijn de regels
voor basisschoolleerlingen versoepeld. U heeft in uw mail een brief van onze bestuurder Liesbeth Augustijn ontvangen
met een update wat betreft Corona en de gevolgen voor de scholen.
Leerlingen die verkouden zijn mogen naar school. Zij moeten thuis blijven als zij last hebben van koorts, benauwdheid of
hoesten. Verdere informatie kunt u lezen in de mail.
Collega’s zullen zich bij lichte klachten moeten laten testen. Dit kan gevolgen hebben voor de bezettingen van de
groepen. Het kan zijn dat wij ook dit komende schooljaar een beroep op u moeten doen om uw kin(eren) niet naar
school te laten gaan. Er zal digitaal werk voor hen klaar staan. Dit is alleen in uiterste noodgevallen aan de orde.
Het binnenkomen van de leerlingen en ouders.
Wij proberen De Schakel gezond open te houden, maar dat kunnen wij niet alleen. Daar hebben wij echt uw hulp
bij nodig.
Als uw kind op zijn/haar tijdsstip op school aankomt is het de bedoeling dat hij/zij ook direct naar binnengaat. Er wordt
voor schooltijd niet op het plein gespeeld. Als u uw kind brengt, wilt u hem of haar dan bij u houden tot het tijd is om naar
binnen te gaan. Ook als de school uitgaat moeten de leerlingen snel van het plein af. Ouders, oppassers, opa’s en
oma’s mogen buiten het hek wachten.
We laten zo min mogelijk ouders in de school toe. Ouders van nieuwe leerlingen die het moeilijk hebben, mogen op
uitnodiging van de juf of meester mee naar binnen.
Wilt u de juf of meester even spreken, kunt u voor 8.00 uur een melding maken via de schoolapp. Zij zullen de app lezen
voor de bel gaat en u beantwoorden of eventueel een afspraak met u maken of binnenvragen.
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is dit jaar van woensdag 30 september t/m vrijdag 9 oktober. Helaas zal er geen
kleedjesmarkt zijn dit jaar. Wij gaan er in de groepen een leuke Kinderboekenweek van maken. Het onderwerp is: En
Toen? U wordt via de schoolapp op de hoogte gehouden.

30 september-9 oktober: Kinderboekenweek
05 oktober: Studiedag, leerlingen vrij.
07 oktober: Schoolfotograaf
19 oktober: Herfstvakantie

