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Nieuwsbrief 20 augustus 2021
Nieuw schooljaar
Maandag gaan we weer van start na zes weken zomervakantie. We hebben er
veel zin in om iedereen weer te ontmoeten op school! De eerste weken in de
nieuwe groep staan vooral in het teken van kennismaking, samen regels en
afspraken maken, groepsvorming etc. Deze belangrijke periode noemen wij op
school daarom ‘De Gouden weken’.
We hopen er met z’n allen een heel goed en plezierig
schooljaar van te maken! Mocht u ergens vragen of
opmerkingen over hebben, dan bent u van harte
welkom bij de teamleden, IB-er of directeur.
Organisatie na de zomervakantie
Wij starten maandag met enkele aanpassingen:
o Leerkrachten verwelkomen de leerlingen ’s ochtends bij het hek en de
hoofdingang.
o Leerlingen van groep 1-2 mogen op maandag en vrijdag door de
ouders/verzorgers in het lokaal worden gebracht. Ouders moeten hierbij
een mondkapje dragen! Op dinsdag, woensdag en donderdag moeten
ouders/verzorgers bij het hek afscheid van hun kinderen nemen.
o Leerlingen van groep 1-2 worden ’s middags bij de buitendeur van het
lokaal op het schoolplein opgehaald door de ouders/verzorgers.
o Leerlingen van groep 6-8 komen binnen door de hoofdingang (tegenover
het Krajicekveld) en verlaten de school ook via deze deur.
o Alle leerlingen komen binnen tussen 8.15 en 8.25 uur. De lessen starten
in alle groepen om 8.30 uur.
o Alle leerlingen komen ’s middags uit om 14.00 uur. Groep 1 en 2 vrijdags
om 12.00 uur.
o Ouders/verzorgers mogen alleen in school komen als zij een mondkapje
dragen.
o Ouders/verzorgers moeten onderling zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
van elkaar houden.
o Wij gaan hierbij uit van het (aangepaste) ‘Protocol Basisonderwijs’ van
18-08-2021.
De volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 26 augustus 2021.
Hartelijke groet, het team van PCBO ‘Het Mozaïek’

