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Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de eerste, korte Vluchtpost van het nieuwe schooljaar. We hopen dat u, en
de mensen die u lief zijn, een fijne vakantie hebben gehad. Als team zijn we de afgelopen
week alweer druk bezig geweest om alles startklaar te maken. Voor de start van  het
schooljaar zijn een aantal zaken belangrijk. Die zullen we puntsgewijs benoemen:

1. In de andere bijlage vindt u een brief van het bestuur. Hierin staan alle coronaregels
volgens het laatste protocol.

2. Maandag starten de groepen 3 t/m 8 om 08.25 uur. U bent als ouder helaas niet
welkom op het plein en wacht dus achter het hek. Uw kind zoekt de nieuwe
leerkracht op het plein en meldt zich. Daarna gaat de hele klas naar binnen.

3. De groepen 0/1, 1/2A en 1/2B starten om 08.40 uur. Ook hier bent u als ouders
helaas niet welkom op het plein. Uw kind meldt zich ook bij de juf. Na het
zwaaimoment gaan de klassen naar binnen.

4. U krijgt in de eerste week de nieuwe jaarkalender. Bewaart u het goed? Mochten er
wijzigingen optreden, of het boekje bevat onduidelijkheden, dan hoort u dat natuurlijk.

5. Het is belangrijk dat u Parnassys checkt. Kloppen de gegevens? Als dat niet het
geval is, dan kunt u dat doorgeven. Het is belangrijk dat het noodnummer niet uw
eigen 06-nummer is. Wie kunnen we bellen als we u niet te pakken kunnen krijgen?

6. We hebben nog geen centrale PARRO-lijst. Dat betekent dat u de appjes misschien
dubbel krijgt, dat wordt natuurlijk nog veranderd.

Voor de start zijn er verder geen bijzonderheden. U krijgt vlot een nieuwe Vluchtpost met al
onze plannen en ambities. Voor nu is het zaak om de school op te starten.

Ik wens u, samen met ons en de leerlingen (de gouden driehoek!) een heel fijn goed
schooljaar, waarbij we ons gedragen weten door God.

Vriendelijke groet, ook namens het team,
Dick Lanenga
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