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Augustus 2020

WEER NAAR SCHOOL!
Het is fijn om alle kinderen maandag weer te mogen begroeten op
school. Wij hebben erg veel zin om weer te beginnen en kijken ernaar uit
dat iedereen er weer is.

Wij
feliciteren!

CORONA

12 aug
Amy
Nina

Helaas beheerst corona nog steeds een deel van ons leven. De vakantie
heeft een ieder daarom waarschijnlijk op een aangepaste manier “gevierd”.

13 aug
Yanna

De maatregelen die op 1 juli zijn afgekondigd zijn nog steeds van kracht.
Dat betekent dat de anderhalve meter afstand bij volwassenen gewaarborgd moet zijn. Derhalve is het niet mogelijk dat ouders met hun kinderen mee de school ingaan. We begrijpen dat dit geen leuke maatregel
is, maar we moeten hier helaas toch aan vast houden. De leerkrachten
van de onderbouw halen de kinderen buiten op en gaan dan met ze naar
binnen. We hanteren weer de normale ingangen voor de onderbouw en
de bovenbouw. De hoofdingang wordt dus niet meer gebruikt als ingang
voor de kinderen! Ook is het nog niet toegestaan dat volwassenen zich
op het schoolplein bevinden.

WELKOM ELAINE, LIANNE EN MIRTHE
Wij verwelkomen Elaine en Lianne die dit schooljaar ons team zullen versterken. Elaine zal als Lio-er in groep1/2 werkzaam zijn. Lianne zal ondersteunend zijn in groep 3/4 en de kinderen met een arrangement begeleiden. Tevens zal ze in het kader van haar opleiding muzieklessen geven
in enkele groepen. Mirthe zal in groep 3/4 werkzaam. Wij wensen ze een
hele mooie tijd op het Gijmink!

18 aug
Daphne
19 aug
Sascha
20 aug
juf Femke
21 aug
meester Han
23 aug
Talien

INFORMATIEMIDDAG EN KENNISMAKINGSGESPREKKEN
De informatiemiddag stond gepland op 28 augustus. De coronamaatregelen maken het niet mogelijk om deze doorgang te laten vinden. Gezien de doorgaans grote belangstelling is de anderhalve meter maatregel niet te waarborgen. De kinderen krijgen deze dag de informatie mee
op papier.
De kennismakingsgesprekken gaan wel door. Hiervoor ontvangt u binnenkort een uitnodiging om een tijd in te plannen.

25 aug
Lieva
Luna
28 aug
Lex
Maylynn

OUD PAPIER
Op zaterdag 5 september is het weer mogelijk om van 9.00 uur tot 12.00
uur oud papier te brengen bij de container. Deze staat aan de Deldensestraat!

30 aug
Lieve
Elin

info
AGENDA
Augustus:
21 Receptie/afscheid juf Irene voor genodigden
31 Kennismakingsgesprekken

September:
1

Kennismakingsgesprekken

5

Oud Papier wagenbouwers

23 Studiedag Alle leerlingen vrij!
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