Nieuwsflits 8

vrijdag 8 mei 2020

Agenda
11 mei
12 mei

Heropening
Heropening

Halve klassen
Halve klassen

Inhoud
1.
2.
3.
4.
5.
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7.
8.

Heropening basisschool de Komeet
Wegbrengen van uw kind(eren)
Ophalen van uw kind(eren)
Bericht voor ouders van kinderen bij de noodopvang
Opmaak Nieuwsflits op A5-formaat
Fruit, lunch en eventueel schoolwerk meenemen
Vertrek van Judith naar een andere school
Bonusfilmpje op Youtube
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1. Heropening basisschool de Komeet
Op 11 en 12 mei beginnen we weer! We hebben voor alle leerlingen
een filmpje gemaakt. Dat filmpje is op 4 mei verstuurd via ‘Parro’ en
e-mail en inmiddels ruim 1750 keer bekeken! Heeft u het toch gemist?
Dit is de link: https://www.youtube.com/watch?v=8bX-3pon2vY
2. Wegbrengen van uw kind(eren)
Ouders mogen niet op het schoolplein of in het schoolgebouw komen.
Het is even niet anders. We geven het volgende advies mee bij het
afscheid nemen. Kom op tijd. Mocht uw kind het lastig vinden om u
los te laten (of u vindt het lastig om uw kind los te laten), neem dan
duidelijk afscheid. Wij vragen uw medewerking om zo snel mogelijk
weg te gaan. Dit om drukte rondom het schoolplein te voorkomen.
Het is voor iedereen even wennen. Bedankt voor uw medewerking.
3. Ophalen van uw kind(eren)
De papa of mama van een kind in groep 1, 2 en 3 loopt om 14.00 uur
via dezelfde route als bij het wegbrengen tot de ingang van het
schoolplein. De leerkrachten van deze groepen zorgen er voor dat uw
kind dan naar het schoolhek komt. Voor groep 1 en 2 gaat dit vanuit
de voetbalkooi, voor leerlingen vanaf groep 3 vanaf het schoolplein.
Dit duurt misschien iets langer dan het wegbrengen, omdat we graag
willen dat deze leerlingen direct naar hun eigen ouder kunnen. Vanaf
groep 4 komen de leerlingen naar de ‘knuffelzone’ bij het kerkplein.
Gaat uw kind zelfstandig naar huis? Dat kan natuurlijk ook. Die
beslissing is aan u. Houdt afstand tot andere ouders en spreek vooraf
met uw kind af waar u (ongeveer) staat in de ‘knuffelzone’. Er zal de
eerste dagen toezicht zijn of het bij het Kerkplein goed verloopt.
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4. Bericht voor ouders van kinderen bij de noodopvang
Bij het wegbrengen om 08.30 uur naar de noodopvang gaat uw kind
naar de tafeltennistafel. Daar staat op maandag, dinsdag en
woensdag meester Michél, op donderdag juf Tirza en op vrijdag juf
Linda. Deze leerkrachten weten welke kinderen bij hen moeten zijn.
5. Opmaak nieuwsflits op A5-formaat
Om de leesbaarheid op een telefoon te verbeteren, is deze
nieuwsflits opgemaakt op A5-formaat.
6. Fruit, lunch en eventueel schoolwerk meenemen
Voor de volledigheid vragen we u om uw kind fruit, lunch en thuis
gemaakt schoolwerk mee naar school te laten nemen. Uitgeleende
Chrombooks blijven nog even thuis.
7. Vertrek van Judith naar een andere school
Joris van Winssen werkt alweer een tijdje volledig als directeur.
Daarom is Judith Janssen-Peijnenburg ingezet op een andere school
binnen onze stichting. De Medezeggenschapsraad en de
Oudervereniging zijn hier al over geïnformeerd. We zijn Judith
overigens zeer dankbaar voor haar werkzaamheden op onze
basisschool. En Judith vond het heel leuk! We hebben haar veel
succes gewenst bij haar volgende, uitdagende klus.
8. Bonusfilmpje op Youtube
Heeft uw kind het filmpje van 3 mei al (te vaak) gezien?
U ontvangt hierbij nog een bonusfilmpje voor uw zoon of dochter:
https://www.youtube.com/watch?v=H9Iq2cfMaQs
Met vriendelijke groet,
de meesters en juffen van basisschool de Komeet
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