Nieuwsbrief

augustus 2021

Beste ouders, verzorgers van Het Parelhof,
Het team is er klaar voor om maandag 23 augustus weer te starten en kijkt er naar uit om alle
leerlingen weer te zien. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en wensen iedereen
een fijn en leerzaam schooljaar toe!
Ook na de vakantie hebben we helaas nog te maken met het coronavirus en zal het beleid naar
verwachting tot 20 september hetzelfde blijven.
Dit betekent:
-Ouders mogen niet op het schoolplein en in de school komen. De ouders brengen hun kind(eren) tot
het hek. Leerkrachten en onderwijsassistenten staan op het schoolplein om de leerlingen te
ontvangen.
-Ouders van de leerlingen van groep 1 t/m 4 kunnen om 14.00 uur wel hun kind opwachten op het
schoolplein, wel in achtneming van de 1.5 meter afstand. Graag niet meer dan één ouder of iemand
anders per leerling.
-Leerlingen wassen hun handen aan het begin van de schooldag, voor en na het eten, na het
buitenspelen en toiletgebruik.
-De gymlessen voor de groepen 4-8 zullen in de Tarwestraat plaatsvinden. De andere groepen
gymmen in de kleutergymzaal op school. De ouders van de groepen 4-8 ontvangen de gymtijden van
de leerkracht(en) van uw kind.
- Over de startgesprekken en groepsinformatie wordt u nog nader geïnformeerd.
Nog even onder uw aandacht:
Denkt u eraan om uw kind voordat het naar school gaat te controleren op hoofdluis.
Vergeet ook de dopper niet mee te geven, het is met dit weer heel belangrijk om goed te drinken.
Er mag niet getrakteerd worden.
De leerkrachten zullen voor voldoende ventilatie zorgen en de hygiënemaatregelen in acht nemen.

.
Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht.
We hopen u binnenkort persoonlijk te ontmoeten.
Namens het team Parelhof,
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