12 juni 2020

Brengen en halen van de kinderen
Vanaf deze week ontvangen we alle kinderen weer tegelijk op de school. We zien daarbij ook dat het (uiteraard)
drukker is op het schoolplein waar de kinderen van de onderbouw
’s ochtends worden weggebracht en ’s
middags weer opgehaald.
Juist daarom vragen we u de richtlijnen, zoals in de eerdere communicatie weergegeven, goed na te leven, dus:
•
Indien kinderen naar school worden gebracht (onderbouw), verwachten we dat de
ouder/verzorger (kort) afscheid neemt bij het verzamelpunt en daarna het plein weer verlaat.
•
De kinderen worden door maximaal één volwassene gebracht en/of gehaald. Indien mogelijk komen de
kinderen alleen naar school.
In de midden- en bovenbouwunit staat de deur open vanaf 08.20 uur. De kinderen kunnen vanaf die tijd al naar
binnen. Zo spreiden we de leerlingen bij binnenkomst en verloopt het handen wassen wat rustiger!
Bedankt voor uw medewerking.

Mierenweg
We merken dat er ouders zijn die hun auto bij het halen en brengen van de kinderen
parkeren in Mierenweg of gebruik maken van de parkeerplaats van Fysant. Dit is
echter niet de bedoeling. In de Mierenweg geldt een parkeerverbod. Dee parkeerplaats
van Fysant is bestemd voor de patiënten van de praktijk. Kom zo veel mogelijk op de
fiets, wanneer dit echter onmogelijk is en u met de auto komt, kunt u deze kwijt in de
Grevelingenstraat of ergens in de omliggende straten. Samen houden we het veilig
voor onze kinderen! We hopen op uw begrip!

Schoolverlaters
We hebben voor onze schoolverlaters een programma samengesteld voor de laatste
weken. Zij hebben deze afgelopen donderdag ontvangen. Er is één activiteit bij,
waarbij de kinderen op locatie worden verwacht. U ontvangt hierover zo spoedig
mogelijk meer informatie.

Verkeersexamen
We hebben afgelopen week bericht gekregen dat het schriftelijk
verkeersexamen voor groep 7 toch nog kan plaatsvinden. Deze week hebben
we nog geoefend en alle stof nog opgefrist. Het praktijkexamen stellen we uit
tot volgend schooljaar.

Donderdag 18 juni

Schriftelijk verkeersexamen groep 7

Maandag 29 juni

Studiedag, kinderen zijn vrij

Woensdag 8 juli

Laatste schooldag schoolverlaters

Vrijdag 10 juli

Laatste schooldag, kinderen zijn om 12 uur vrij

13 juli-23 augustus

Zomervakantie

