Beste ouders/verzorgers,
De eerste 7 weken van dit schooljaar zitten erop. Wij kijken op deze eerste periode goed
terug. Gelukkig is ons onderwijs niet onderbroken geweest door groepen die in quarantaine
moesten. Na de herfstvakantie zullen wij meer versoepelingen doorvoeren. Hieronder zetten
wij een en ander voor u op een rijtje.
Quarantaine
In het basisonderwijs is het quarantaineadvies voor de hele klas bij een besmette leerling
komen te vervallen. Klasgenoten van het besmette kind kunnen dus in principe allemaal naar
school. Eventueel geldt een uitzondering voor kinderen die in nauw contact zijn
geweest in de privésfeer. De advisering hierover loopt altijd via de GGD. De meest recente
beslisboom is als bijlage toegevoegd.

Ouderhulp
Tijdens excursies en activiteiten op school kunnen ouders weer ingeschakeld worden.

Open Podium
Wij hebben op onze school het zogenaamde Open Podium. Daarin geven wij de kinderen
de gelegenheid zich te uiten op het gebied van toneel, zang en dans. De kinderen laten
tijdens het Open Podium aan elkaar zien wat zij op dit gebied kunnen. Na de herfstvakantie
mag 1 volwassene per kind als toeschouwer aanwezig zijn bij het Open Podium.

Halen en brengen
Er treden geen wijzigingen op als het gaat om het halen en brengen van uw kind(eren).
Om zorg te dragen voor een goede spreiding, gaan de schooldeuren ’s ochtends om
8.15 uur open. Aan het einde van de dag (ma, di, do) gaan de kleutergroepen om14.40 uur
naar buiten en de groepen 3 t/m 8 om 14.45 uur.

Meeloopmomenten
Na de herfstvakantie kunt u gebruik maken van de zogenaamde meeloopmomenten.
Tijdens deze momenten kunt u als ouder uw kind naar de klas brengen en bij de
klasdeur/kapstok afscheid nemen. In de schoolkalender waren de meeloopmomenten voor
de groepen 4 t/m 8 al vastgesteld. Dit blijft ongewijzigd.
Voor de groepen 1 t/m 3 wordt wekelijks een meeloopmoment geïnitieerd. Deze momenten
zijn toegevoegd in de schoolkalender. De gewijzigde schoolkalender treft u in de bijlage aan.
Tijdens de meeloopmomenten mag er 1 ouder per kind meelopen.

10 minutengesprekken
Wij houden fysieke 10 minutengesprekken op donderdag 18 november en dinsdag 23
november. Tijdens deze gesprekken kan er 1 ouder per kind aanwezig zijn. Nader informatie
volgt te zijner tijd.
Tot slot
Wij wensen iedereen een hele fijne herfstvakantie toe en tot maandag 1 november.
Met vriendelijke groet,
Namens het team
Esther Schreuder

