Nieuwsflits 5 juni 2020
AGENDA
Agenda
17 juni
Ledenvergadering
schoolvereniging
Online, leden ontvangen aparte
uitnodiging

23 juni
Kennismakingsavond nieuwe
ouders
Wordt verzet i.v.m. regelgeving

29 juni
Rapport mee
1 juli
Musical en afscheid groep 8
(O.v.b. en met een aangepast
programma)

1 juli
Meesters- en juffendag
(O.v.b. en met een aangepast
programma)

2 juli
Jaarsluiting met alle leerlingen
3 juli
Eerste dag van de zomervakantie
Alle leerlingen vrij
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7954 GC Rouveen
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Herstart 8 juni
De schooltijden zijn al met u gedeeld. We werken in ieder geval tot aan
de zomervakantie met een continurooster. Houdt u er vooral rekening
mee dat we dit na de zomervakantie mogelijk ook nog blijven doen.
Hierover is nog geen besluit genomen. Om onduidelijkheid te
voorkomen deel ik nogmaals de schooltijden met ingang van 8 juni met
u:
Groep 1-4
Groep 5-8
Maandag
8.30-14.30
8.30-14.30
Dinsdag
8.30-14.30
8.30-14.30
Woensdag
8.30-12.15
8.30-12.15
Donderdag
8.30-14.30
8.30-14.30
Vrijdag
8.30-11.45
8.30-14.30
Leerlingen die op 1 januari of later 4 zijn geworden komen alleen de
ochtenden. Zij zijn vrij om 11.45 (op woensdag 12.15 uur).
We hebben we een aantal afspraken die we graag nog met u delen:
 Geen ouders in de school of op het schoolplein. Afscheid
nemen doen we aan het hek.
 Volwassenen houden 1,5 meter afstand.
 Leerlingen en volwassenen houden waar mogelijk ook afstand
tot elkaar.
 Leerlingen onderling hoeven geen afstand te houden. We
vermijden wel zaken als handen geven en dergelijke.
 We hebben op school veel aandacht voor handen wassen en
algemene hygiëne
De belangrijkste regel is misschien wel het volgende:
Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of
koorts.
Mocht uw kind gedurende de dag 1 van deze klachten krijgen, dan
nemen we contact met u op zodat hij of zij wordt opgehaald.
Schoolfotograaf
Er komt dit jaar geen schoolfotograaf op school. In de laatste twee
weken van het jaar zorgen we ervoor dat er van iedere groep een
groepsfoto wordt gemaakt. Dit doen we zelf. Zo zorgen we er voor dat
iedere groep toch een herinnering aan dit schooljaar houdt. U krijgt de
foto digitaal in uw mailbox.
Studiedag 22 juni
De studiedag van 22 juni vervalt. De laatste vrijdag voor de
zomervakantie zijn alle leerlingen wel vrij.

10-minutengesprekken
We zijn gewend dat er 10-minutengesprekken zijn om het jaar af te sluiten. Deze gesprekken
vervallen dit schooljaar. In plaats daarvan kunt u gebruik maken van een uitnodiging via Parro om
u in te plannen voor een telefonisch 10-minutengesprek. Informatie hierover volgt.
Chromebooks
Nu we weer volledige dagen naar school gaan verwachten we ook weer alle Chromebooks op
school. Wilt u zorgen dat we deze maandag, inclusief lader, weer op school hebben wanneer dat
nog niet het geval is?

