Nieuwsbrief 3
Kind Centrum Markelo
Zoals eerder gemeld gaan we verhuizen op 21-22-23
december. In de huidige tijd is het heel moeilijk om
hierbij ouderhulp te vragen. Mogelijk komen we hier
later nog op terug.
De verhuizing heeft wel gevolgen voor o.a. de
Kerstviering. Wij organiseren dit zeker, maar in een
(aan)gepaste vorm. Hierover later meer.
Vrijdag 18 december hebben alle leerlingen VRIJ i.v.m.
de inpakwerkzaamheden. Wij hopen op uw begrip.
Maandag 4 januari starten wij op de nieuwe locatie.
(ook hierover later meer)

Verlichting fiets en hesjes veiligheid
Nu de klok verzet is wordt het eerder donker.
Voor de veiligheid van iedereen is het juist in deze
donkere periode goed de verlichting van de fiets
te controleren en het HESJE te dragen!

Corona en school

SCHOOLFRUIT

Vanaf 10 november ontvangen alle leerlingen
weer schoolfruit. We zijn opnieuw ingeloot en
daar zijn we weer heel blij mee. Evenals
voorgaande 4 schooljaren krijgen de leerlingen
op 3 dagen per week fruit / groente van school.
Men start in de week van 9 november met de
levering. De fruitdagen zijn woensdag-donderdag
en vrijdag vanaf 11 november as.

Momenteel zijn er weinig vragen over hoe te
handelen bij Corona-klachten. Onze vorige mail
hierover heeft wel voor duidelijkheid gezorgd.
Binnen in school ligt een intekenlijst, welke niet
geldt voor de verkeersbrigadiers. Zij zijn bekend
via het rooster en hen kunnen we dus altijd
berichten. Mocht er een collega positief getest
worden, dan volgt er een test voor het hele
team. Bij 2 of meer positieve gevallen sluiten wij
de school en gaan over op online onderwijs. Wij
hopen natuurlijk dat ons dit bespaart blijft.

Belangrijke data november-december
3 november Schoolontbijt
Graag bord en bestek en beker mee.
4 december Sint (onder voorbehoud)
Leerlingen om 12 uur vrij
17 december Kerst (onder voorbehoud)
Info over deze 2x activiteiten volgt z.s.m.
18 december t/m 3 januari Kerstvakantie
vrijdag 18 december hebben de leerlingen
vrij i.v.m. de verhuizing!

