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OUDERCONTACTEN

Samen heeft nog nooit zoveel betekenis gehad als dit jaar.
Laten we de momenten dat we samen kunnen zijn daarom koesteren.
We wensen jullie heel veel 'samen'
en gezelligheid in het nieuwe jaar.

EETDAG
Op 13 februari organiseert het oudercomité opnieuw een eetdag. Omdat de situatie door Corona zo onvoorspelbaar is, heeft het oudercomité gekozen voor een Afhaal Editie.
In de loop van deze week worden de
inschrijfkaarten via jullie kinderen
meegegeven.

Voor de kerstvakantie ontvingen de kinderen van de lagere school hun rapport.
In de week van 17 januari krijgen ouders de mogelijkheid om dit rapport met
de leerkracht van hun kind te bespreken. Gezien de huidige maatregelen is
het niet mogelijk om het oudercontact
op school te laten doorgaan. Van de leerkracht ontvangen jullie een uitnodiging
om een digitaal of telefonisch oudercontact in te plannen.

CORONA
Vorige week is er een mededeling verstuurd vanuit de scholengemeenschap
met daarin de laatste info betreffende de
Coronamaatregelen. Ondertussen is er
wel een wijziging geweest van de quarantainemaatregelen voor kinderen wanneer
zij een hoogrisico contact gehad hebben
binnen het gezin. Zij mogen dan NIET
naar school. We begrijpen dat het voortdurend wijzigen van de maatregelen voor
veel frustratie zorgt. Indien jullie vragen
hebben, aarzel dan niet om contact te
nemen met het secretariaat of de directeur.

VENTILATIE
In iedere klas bevindt zich een CO2 meter die nauwlettend in de gaten wordt gehouden.
Wanneer deze aangeeft dat de luchtkwaliteit onvoldoende zuiver is, zijn de leerkrachten
verplicht om extra ramen en de deur te openen. Dit kan ervoor zorgen dat het soms
kouder is in de klas. We vragen dan ook om je kind voldoende warm te kleden of eventueel een extra vestje of trui mee te geven.

