Datum: 19 maart 2020
Betreft: ophalen lespakket voor groep 3 t/m 8

Beste ouders/ verzorgers,
Deze week hebben we als team gebruikt om via de site https://detrinoom.yurls.net al zoveel
mogelijk lesmateriaal digitaal beschikbaar te stellen. Daarbij hebben we hard gewerkt om ook een
soort van weektaak voor ieder kind te maken. Hierover ontvangt u nog instructies. We hebben voor
de kinderen van groep 3 t/m 8 een pakket samengesteld met lesmateriaal. Dit pakket kunt u
maandag 23 maart ophalen op het hoofdgebouw op de Diemewei.
Om er voor te zorgen dat dit goed verloopt hebben we een overzicht gemaakt welke ouders wanneer
en waar worden verwacht. Heeft u meer dan 1 kind op school dan kunt u voor al uw kinderen in
hetzelfde lokaal het lespakket ophalen. Natuurlijk mag u ook onderling afspreken dat u meerdere
pakketjes voor verschillende gezinnen ophaalt en deze zelf bij de desbetreffende gezin(en) afgeeft.
Hierdoor zorgen we er met elkaar voor dat er zo min mogelijk mensen bij elkaar komen op school.
We willen u in ieder geval het volgende vragen:




Er mag één iemand tegelijk naar binnen
De ingang is via klassendeur van het lokaal aan het plein.
Wilt u buiten op gepaste afstand van elkaar wachten tot u aan de beurt bent.

Hieronder vindt u het overzicht waar u de lespakketten kunt ophalen. Op de buitendeur van de
lokalen hangen de letters. Begint uw achternaam met de desbetreffende letter dan kunt u in dat
lokaal de lespakket(ten) ophalen. In een extra bijlage vindt u het overzicht tussen welke tijd u het
lespakket kunt ophalen.
Het is heel fijn om te merken hoe iedereen meedenkt en meehelpt om in deze bijzondere tijden alles
zo goed mogelijk te regelen.
Met vriendelijke groet,
Het team van de Trinoom

Achternaam begint met:
A, B, C
D, E, F, G
H, I, J
K, L
M, N, O, P, Q,
R, S
T, U, V, W, X, Y, Z

Bij welk lokaal kunt u het pakket ophalen.
Lokaal 10
Lokaal 9
Lokaal 1
Lokaal 2
Lokaal 3
Lokaal 4
Lokaal 5

Plattegrond hoofdgebouw met lokaal nummers

