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Algemeen
Wat een geweldige feestdag
was het vandaag!
We zijn dankbaar dat we dit
met onze leerlingen konden
vieren. Het was een heel
afwisselend programma.
De leerlingen en wij hebben
er van genoten!
Bedankt voor uw vertrouwen
in ons, uw hulp, uw positief
kritisch meedenken in de afgelopen jaren!
In de bijlage na deze nieuwsbrief vindt u een paar
foto’s van vandaag.

Update info besmette ouder
Vorige week moest ik u helaas weer berichten dat een
ouder van onze school besmet is met het
Coronavirus. Onze leerling uit dit gezin had geen
klachten, maar bleef vervolgens direct thuis.

Ventilatie
Afgelopen weken hebben we uit voorzorg flink
geventileerd. Ook nu wordt er tijdens de lessen
geventileerd. Inmiddels weten we dat niet de hele dag
àlle ramen en deuren open hoeven te staan. Vóór en
na schooltijd en in de pauzes wordt wel alles tegen
elkaar open gezet. Afgelopen week hebben we dit al
aangepast
Ook is de verwarming opgestart, dat scheelt natuurlijk
in temperatuur. Het advies om een trui of vest mee te
brengen was dus van tijdelijke aard.

Agenda
Vr 2 okt
Ma 5 okt
Ma 5 okt
Do 8 okt

studiedag, alle leerlingen vrij
Waardendag, alle leerlingen vrij
Dag van de Leerkracht
inloopspreekuur CJG 8-9 u

Gelukkig is inmiddels gebleken dat, behalve deze
ouder, de andere gezinsleden niet besmet zijn.
Volgens de voorschriften van het RIVM blijft deze
leerling wel thuis zolang als de ouder in quarantaine
is. Daarna mag de leerling, ook als hij/ zij
verkoudheidsklachten heeft, weer naar school.
Meer informatie hierover vindt u op:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen
We begrijpen dat voor de ouders van deze leerling en
voor velen van u deze uitslag een opluchting is.
Ik hoop u met dit bericht voor nu voldoende te hebben
geïnformeerd.
Tenslotte wensen we de betreffende ouder nogmaals
veel beterschap toe.

Studiedagen
Zoals aangekondigd zijn alle leerlingen morgen en
aanstaande maandag vrij vanwege studiedagen. We
zien hen graag dinsdag 6 oktober allemaal weer op
school.

Met vriendelijke groet,
Lizeth Vellekoop
Directeur

