Belangrijke data:
23 september:
24 september:
30 september:
1 oktober:
1 oktober:
15 oktober:
19 t/m 23 oktober:
26 oktober:

Studiedag, alle leerlingen vrij
Praktijkexamen verkeer gr. 8
Start kinderboekenweek
Schriften gaan mee
Informatieavond groep 8
Verkeer snelheidsmeting gr. 8
Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole

Nieuwsbrief 2 schooljaar 2020-2021

Heilinde weetjes
Ondertussen zijn we weer enkele weken aan de slag en met hier en daar een wijziging verloopt een en
ander naar ieders tevredenheid. We zijn blij dat we dit samen met jullie zo voor elkaar hebben gekregen en
willen daarom via deze weg een woordje van dank uitspreken voor jullie medewerking hierin.
Vanaf aanstaande maandag zullen de toegangspoorten na de inloop allemaal op slot gedaan worden.
Dit om de veiligheid van uw kinderen en onszelf te waarborgen. We willen hiermee voorkomen dat
onbevoegde personen zonder toestemming of begeleiding vrijelijk de school in kunnen lopen.
Moet u om welke reden dan ook toch op school zijn, dan meldt u zich bij de blauwe voordeur aan het
fietspad, vanaf hier wordt u verder geholpen door een van onze medewerkers.
Ook voor het tussendoor ophalen van uw kind meldt u zich bij de blauwe voordeur.
Heeft u met de leerkracht een andere afspraak gemaakt dan wordt u door de betreffende leerkracht open
gedaan bij de poort die u heeft afgesproken.

Ziekmeldingen
Is uw kind ziek, dan belt u naar school tussen 8.00 en 8.30 uur. U kiest voor optie 1 (administratie) en geeft
de naam van uw kind en de groep en/of leerkracht door. Er kan gevraagd worden naar de reden van
ziekmelding, zeker in deze Corona-tijd is dit voor ons prettig om te weten i.v.m. het juist registreren.
Is uw kind langer ziek, hoeft u niet de volgende dag weer te bellen. Als u kind na 3 dagen nog steeds ziek is,
neemt de leerkracht contact met u op om te informeren hoe het gaat en kan er afhankelijk van de situatie
huiswerk aangeboden worden.
Komt u kind weer naar school, dan graag op de dag dat uw kind weer start voor 8.00 uur een bericht via
het ouderportaal aan de leerkracht, zodat hij of zij weten dat ze uw kind weer op school kunnen
verwachten.

Absentie onder schooltijd
Omdat we nu dagelijks een rooster draaien tot 14.00 uur en op woensdag tot 12.30 uur willen wij u vragen
om afspraken voor tandarts, huisarts, ziekenhuis e.d. die geen SPOED hebben zoveel mogelijk te plannen
na schooltijd.

Luizenmoeders
Na iedere schoolvakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis, door de moeders van deze
werkgroep.
Een oproep vanuit deze werkgroep voor nieuwe moeders. Heb je tijd om deze moeders te komen helpen,
geef je dan op door een mail te sturen naar info@bsheilinde.nl.
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