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Start van een nieuw schooljaar

De zomervakantie is weer voorbij. Ik hoop dat
iedereen veilig en gezond de vakantie is
doorgekomen en vol energie klaar is voor de
start van het nieuwe schooljaar.

In de afgelopen week zijn we met het hele team
vol enthousiasme aan de slag gegaan; een
babbel met elkaar, lokalen in orde maken,
materialen verzamelen, enz. We hebben er zin
in! We kijken uit naar maandag, want wat is een
school zonder leerlingen? Ik hoop dat zij ook
staan te trappelen om weer aan de slag te gaan.

Laten we er met elkaar een super jaar van
maken!

Hetty Janson

Corona

Op 13 augustus heeft het kabinet bekend
gemaakt dat de huidige corona maatregelen,
zoals deze voor de zomervakantie golden,
grotendeels van kracht blijven bij de start van
het nieuwe schooljaar. De leerlingen kunnen
zonder beperkingen naar school. Medewerkers
houden tenminste tot 20 september 1,5 meter
afstand van elkaar. Omdat er bij het brengen
van leerlingen niet voldoende afstand kan
worden gehouden tussen volwassenen is het
helaas nog niet de bedoeling dat de leerlingen
binnen worden gebracht. We hopen dat dit zo
snel mogelijk weer kan en volgen daarin de
adviezen van het RIVM.

“Snottebellenbeleid”

Per 12 juli is het zogenaamd
“snottebellenbeleid” gewijzigd. Kinderen t/m 12
jaar mogen met lichte verkoudheidsklachten
(loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of
keelpijn) weer naar school. Hier geldt: bij twijfel
blijf je thuis.

http://www.boink.info Hier vindt u de meest
actuele beslisboom die u kan helpen bij de
vraag of een leerling thuis moet blijven of niet.

Aanwezigheid directeur

Maandag en woensdag zal Hetty vooral op de
locatie Albertine Kehrer zijn. Op dinsdag is zij
aanwezig op locatie Retranchement. De
donderdag en vrijdag is zij naast afspraken
vanuit Stichting Logos en studiemomenten voor
Schoolleidersregister.nl op beide locaties
beschikbaar voor overleg. “

Agenda september 2021

week 37 School op SEEF

do 16 sept oudervertelgesprekken?
(meer hierover in
nieuwsbrief 1)

week 38 Week tegen pesten

di 21 sept oudervertelgesprekken?
(meer hierover in
nieuwsbrief 1)

ma 27 sept Studiedag voor het team;
alle leerlingen zijn vrij

wo 29 sept Kinderpostzegelactie gr 7

do 30 sept Hetty afwezig i.v.m. een
studiedag van de
stichting

Jaarplanning 2021-2022

Op onze website staat een overzicht van de
belangrijke data voor dit schooljaar.
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