Hoor...
De nieuwsbrief van de Christophoor!

27 augustus 2021 HOOR… Opening schooljaar 2021-2022
Maandag gaan we weer van start!
Deze hele week is het team van de Christophoor bezig geweest met alle voorbereidingen voor het nieuwe
schooljaar. Wij hebben er ontzettend veel zin in!
In deze extra editie van de HOOR… vindt u de nodige informatie voor de eerste schooldag, zodat u niet voor
verrassingen komt te staan.
Schooltijden
We hanteren vanaf maandag weer de gewone schooltijden, dat wil zeggen:
Om 8.20 uur gaan de deuren open en om 8.30 uur gaan de lessen van start.
Op woensdag zijn de kinderen om 12.30 uur uit en op de andere dagen om 15.15 uur.
Ukkie 1 en 2 komen in de ochtend naar de peuterspeelzaal van 8.15 tot 11.15. In de middag komen zij van
12.15 tot 15.15 (maandag t/m vrijdag).
Ukkie 3 komt naar de peuterspeelzaal van 8.15 tot 12.00 uur (dinsdag en woensdag).
Aanstaande maandag
Op de eerste schooldag staan alle leerkrachten buiten om de kinderen op te vangen. Zorg dat uw kind op tijd
is, dan kan hij/ zij fijn met de hele klas en de eigen juf of meester op de eerste dag naar binnen.
Corona-maatregelen
Helaas mag niet iedereen naar school.
Kinderen met een Corona-besmetting of een quarantaineadvies vanwege terugkeer uit het buitenland of van
de GGD, mogen niet naar school komen.
Ook kinderen met verkoudheidsklachten die koorts hebben, aanhoudend hoesten en/ of benauwd zijn, mogen niet naar school komen.
Houd uw kind thuis als dat nodig is en help ons te voorkomen dat wij te maken krijgen met quarantaine van
groepen of sluiting van de school.
Halen en brengen van de kinderen
•
Ouders brengen hun kind tot op het plein en nemen buiten afscheid;
•
Zet uw kind af op het plein en verlaat het plein weer snel;
•
De klassen 1-2 t/m 5 worden aan het eind van de dag naar buiten gebracht op een vaste plek.
•
De kinderen van groep 6 t/m 8 komen zelfstandig naar buiten.
Klasbord
U hebt waarschijnlijk al gemerkt dat Klasbord niet meer werkt. Wij gaan dit jaar over op een andere app.
Tijdens de kennismakingsgesprekken hoort u van de leerkracht hoe u zich aan kunt melden hiervoor.
Verkeersdrukte
De Christophoor en de Toermalijn beginnen weer op dezelfde tijd. Om verkeersdrukte rond de school te
voorkomen en de veiligheid bij het halen en brengen zoveel mogelijk te waarborgen, willen we u verzoeken
zo min mogelijk met de auto te komen. Komt u wel met de auto, parkeer de auto dan in een straat verderop.
Bedankt voor de medewerking!
Tot maandag! We kijken ernaar uit iedereen weer te zien.
Team Christophoor

