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Beste ouder(s)/verzorger(s),
We hebben een hele fijne start gehad van het nieuwe schooljaar. Leuk om alle kinderen weer te zien
en te horen hoe ze hun vakantie hebben beleefd! In deze nieuwsbrief staan een aantal belangrijke
mededelingen en afspraken. We willen u dan ook vragen deze punten goed door te lezen en voor
vragen en/of onduidelijkheden, contact op te nemen met de school.
1. Schooltijden:
De lessen beginnen om 8.30. Dat betekent dus dat de kinderen tussen 8.20 en 8.25 worden
verwacht op school, zodat we ook daadwerkelijk met de lessen om 8.30 kunnen beginnen.
Zorgt u er dus voor dat u uw kind op tijd naar school brengt of op tijd naar school stuurt.
Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus, is het niet de bedoeling dat leerlingen
eerder dan 8.20 op het plein aanwezig zijn.
2. Schoolreis/kamp:
Over twee weken gaan de groepen 1 t/m 6 op schoolreis en de groepen 7 en 8 op
schoolkamp. Zoals het nu lijkt, gaan beide activiteiten gewoon door. We wachten natuurlijk
de diverse persconferenties af, maar tot nu toe lijkt er geen sprake van annulering. Mochten
er bij u grote bezwaren ontstaan vanwege de doorgang van deze activiteiten, dan vragen wij
u contact op te nemen met de directie van de school.
3. Koffie-ochtend:
De koffie-ochtenden die de komende maanden staan gepland en ook op de kalender staan,
gaan logischerwijs niet door in verband met de maatregelen omtrent het coronavirus. We
zijn druk bezig om hier een oplossing voor te vinden, omdat we ook het informele contact
met u erg belangrijk vinden. Volgende week willen we met een aantal ouders in gesprek om
te brainstormen over een andere invulling van deze ochtenden.
4. Corona-maatregelen:
De school houdt zich nog steeds aan de maatregelen, zoals geformuleerd vanuit het RIVM.
Dat betekent dat we er voor zorgen dat de school een plek is waar we elkaar wijzen op de
regels van afstand houden (bij collega’s onderling), het regelmatig handen wassen, niesen en
hoesten in de elleboog en het ventileren van de klaslokalen. Ouders en verzorgers zijn alleen
op afspraak welkom in de school.
5. Informatieavond:
Ieder jaar is er een informatieavond in alle groepen om u wegwijs te maken in het
programma van het komend schooljaar en is er gelegenheid tot kennismaken met de
leerkracht en de andere ouders/verzorgers en is er tijd om vragen te stellen. Helaas kunnen
we dit jaar geen fysieke informatieavond organiseren, en zien we ons genoodzaakt dit online
te moeten doen. De uitwerking en de uitnodiging hiervan kunt u in de loop van de komende
week verwachten.
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Team OBS De Krullevaar
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