Nieuwsbrief 5
Februari 2021
Herstart 8 februari
YES we mogen naar school! Maandag as. gaan we
starten. Alle leerlingen zijn welkom vanaf 08.10 op het
plein aan de Koekoekslaan 2A. We verzamelen deze
dag even buiten om de school te openen. Vriendelijk
verzoek naar ouders om buiten het hek te wachten. De
groepsleerkrachten zijn buiten om uw kind(eren) te
ontvangen.

Fruitdagen

Fietsen kunnen geplaatst worden in de nietjes aan de
Pr. Irenestraat door de groepen 4 t/m 8, de groepen 12-3 kunnen de fiets plaatsen aan de Fokkerstraat.
Binnenkort sturen wij u mogelijk de fietscirkel, maar
eerst kijken we hoe het nu gaat. Teamleden zullen erbij
staan om dit te begeleiden.

Zoals u weet hebben wij 3 fruitdagen op school, te
weten woensdag, donderdag en vrijdag.
Momenteel wordt er geen fruit bezorgd, maar
mocht dit binnenkort wel weer het geval zijn, dan
hoort u dit gelijk.

Eind van de week volgt verdere info.

Wij zien ook graag de andere dagen fruit mee naar
school.

Binnenschoenen en luizenzakken
Vertrek Naomi Essink
Naomi Essink heeft haar LIO stage afgerond op vrijdag 5
februari. Zij heeft een baan aangeboden gekregen bij
obs de Boomhut in Goor.
Wij zijn heel blij voor haar en wensen haar heel veel
plezier en succes.
Juf Anita en juf Marjolein vervolgen hun
werkzaamheden in groep 4.

Zoals eerder aangegeven maken wij gebruik van
binnenschoenen of sloffen. Uw kind heeft op 11
december een tasje met logo gekregen en hierin
kunnen de buitenschoenen bewaard blijven.
Ook zijn de meeste luizenzakken thuis, dus vragen
wij ook deze mee te geven.
Binnenkort zullen alle leerlingen een nieuwe
luizenzak krijgen.

Vanaf 8 februari zal ook Femke (stagiaire groep 5)
aansluiten in groep 4 op donderdag en vrijdag.

Belangrijke data:
8 februari ’21
Herstart
19 februari ’21
Studiedag
22-26 februari ’21 Voorjaarsvakantie
1 maart ’21
Start school
Externe partijen zijn vanaf 01 maart weer welkom, onder voorbehoud van eventuele nieuwe
maatregelen.

