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Nieuwe maatregelen
U heeft ongetwijfeld in het nieuws gehoord dat er i.v.m. het coronavirus nieuwe maatregelingen zijn
voor basisschoolkinderen: De school mag weer gefaseerd opstarten.
Daar zijn we heel blij mee, want we hebben de kinderen natuurlijk enorm gemist!
Na deze intensieve periode van thuisonderwijs breekt er dus weer een nieuwe fase aan.
Vandaag is er overleg geweest binnen Stichting Allure. Er zijn richtlijnen meegegeven aan de scholen,
die vervolgens per school zullen worden uitgewerkt.
Wij zijn achter de schermen druk bezig om voorbereidingen te
treffen om het werken op school weer op te kunnen starten. We
denken daarbij natuurlijk aan de veiligheid, aan de inhoud van
het onderwijs, de schooltijden, de ruimtes binnen school, maar
ook de kinderopvang en andere zaken.
Ik hoop dat u begrijpt dat wij de plannen eerst zorgvuldig willen
vormgeven en uitwerken.
U zult waarschijnlijk aan het eind van deze week bericht
ontvangen over deze plannen.
Ik hoop dat wij elkaar snel weer in gezondheid zullen ontmoeten.
Perin
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Ondersteuning nodig?
Wij proberen zo goed mogelijk onderwijs op afstand te geven. Voor
sommige kinderen en gezinnen kan dit extra moeilijk zijn. Heeft u
vragen? Merkt u dat het niet lukt om uw kind te begeleiden met het
schoolwerk en dat u tegen problemen aan loopt?
Laat het ons dan vooral weten.

Moederdagcadeau
Aan het begin van dit schooljaar is besloten om de leerlingen met ingang
van dit schooljaar vanaf groep 5 geen moederdagcadeau meer te laten
maken. Naast een afnemende motivatie bij een groot deel van de
kinderen, past dit binnen ons beleid de druk op het programma te
verkleinen. Door de Corona crisis is het ons ontschoten dit vroegtijdig
mee te delen. Uiteraard wensen wij alle moeders een heel fijne dag.

Volgende nieuwsbrief
Deze verschijnt op woensdag 27 mei 2020.
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