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Beste ouders/ verzorgers,
Hierbij ontvangt u van ons een korte nieuwsbrief. Vanaf volgende week ontvangt u van ons weer de
vertrouwde info. Deze komt dan tweewekelijks; de andere week ontvangt u een weekmail van de
leerkracht van uw kind(eren). Is er noodzaak- bijvoorbeeld vanwege ontwikkelingen t.a.v. coronadan schakelen we weer over naar een wekelijkse nieuwsbrief. Omdat de school pas begonnen is,
zijn er een aantal praktische punten die we nu aan u willen laten weten:
















We willen u vragen- als u het nog niet heeft gedaan- PARRO te activeren. Vanaf volgende week
stoppen wij met het sturen van mail en komt alles via PARRO naar u toe. Lukt het niet, of heeft u
vragen? Mail dan onze ICT er juf Laura even, zij helpt u verder: l.ploeg@proceon.nl.
Soms is de lay out die u ontvangt een andere dan de pdf-versie die aan u is verstuurd- u ontvangt dan
platte tekst met rare afgebroken woorden. Dit komt vooral voor als u een oudere IPhone of Samsung
telefoon heeft. Soms kan het aan uw provider liggen. Ook hiervoor kunt u juf Laura benaderen.
We hebben heel goed bekeken en berekend of de ouders (mits we de 1,5 meter konden garanderen)
weer op het plein konden komen. Wat in theorie leek te kunnen, bleek in de praktijk niet mogelijk.
Vandaar dat we vanaf woensdag alleen de ouders van de groepen 1 en 2 nog op het plein laten. Wat
fijn dat het woensdag gelijk zo goed verliep en aan de reacties van een aantal ouders merkten wij dat
zij dit ook fijner vonden- zo weten we zeker dat we de veiligheid voor elkaar kunnen garanderen. Dank
voor uw medewerking!
Is uw kind iets vergeten, dan vragen wij u even contact op te nemen met de leerkracht en af te
spreken hoe u dat kunt afgeven.
Ook willen we u dringend vragen om niet op het schoolterrein te komen (plein en binnenstraat) als u
op vakantie bent geweest in een oranje gebied, maar even de quarantainetijd van 14 dagen aan te
houden. We stellen het zeer op prijs als u ons wilt laten weten als dat het geval is.
We houden de richtlijnen aan die vanuit het ministerie en de PO-raad aan de scholen worden
geadviseerd: u heeft deze van ons ontvangen voor de school startte.
Nu kan het zijn dat er toch vragen en/ of twijfels opduiken. U kunt dan altijd bellen met: 0800-1351; dit
is het nummer van de GGD waar u advies kunt vragen en antwoorden op uw vragen krijgen kunt,
bijvoorbeeld t.a.v. een snotneus of een test.
U heeft van ons al een brief ontvangen over de hoofdluiscontrole; de ouders wordt gevraagd dit zelf te
doen nu het op school niet kan plaatsvinden. We willen u vragen de leerkracht te laten weten als u luis
of neten constateert. Dank!
T.a.v. de schoolreisjes zijn we doende alle vragen beantwoord te krijgen over het wel of niet
doorgaan. Ook ouders zullen in deze besluitvorming worden meegenomen. We verwachten dat er
volgende week meer nieuws is dat we in een brief aan u en verdere ontwikkelingen later in de info
kunnen zetten. De MR en AC zijn al ingelicht en denken mee.
Het fietsenhok van de kinderen is afgelopen week voorzien van een hek. Na de BSO wordt dit
afgesloten. Om 8 uur gaat het weer open; we hopen dat de hangjeugd, die dit een fijne plek vond, nu
niet meer ons plein bezoekt.
U heeft afgelopen week een aantal formulieren gekregen via uw (oudste) kind. We willen u vragen
deze snel ingevuld mee terug te geven- zo weten wij waar we u in geval van nood kunnen bereiken en
hebben we alle belangrijke info op een rij. Dank u wel.
In de jaarplanning stond een fout (met dank aan een attente ouder) de grote vakantie is in 2021 van
17 juli t/m 22 augustus. Abusievelijk gaven wij aan dat deze een week korter duurde (13 augustus),
Excuses voor de foute informatie.
Volgende week een reguliere info. We wensen u een heel fijn weekend. Team Avonturijn.

