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Beste ouders/verzorgers,
Inmiddels is zoveel duidelijk geworden dat vanaf 12.00 uur code geel van kracht
geworden is voor onze regio.
Code geel kent verder geen restricties als het gaat om niet de weg op te gaan
Wij kijken reikhalzend uit naar het moment om morgen de kinderen na deze lange
lockdown periode te mogen ontvangen.

Familielid in contact geweest met een besmet persoon?
Volgens de beslisboom mogen kinderen die niet ziek zijn en waarvan ouders in
afwachting zijn op een test omdat zij met een besmet persoon in aanraking zijn geweest,
gewoon naar school. We hebben afgelopen week gemerkt dat er een aantal ouders toch
besloten hebben om op dat moment de kinderen thuis te houden. Wij vinden dat een
prettig besluit van ouders. Op deze manier voorkomen we mogelijk verdere
besmettingen.

Carnavalsochtend 12 februari 2021
Beste ouders/verzorgers, aanstaande vrijdag
staat er op de jaarkalender dat we carnaval
gaan vieren. Voor dit jaar zult u begrijpen dat
we die ochtend iets anders inkleden dan andere
jaren. Het wordt wel feestelijk, want we zijn
weer op school en de vakantie komt er aan…
De kinderen mogen verkleed komen, of met
een gekke bril, rare haren of gekke pet…
Attributen die bij een outfit horen, zoals
bijvoorbeeld; zwaarden, handboeien,
brandblussers etc. laten de kinderen die dag
thuis. Ook nemen we geen confetti of serpentines mee.
In de klas zal er een aangepast programma zijn; lessen met het thema ‘carnaval’, maar
ook spelletjes en groepsactiviteiten. Deze zullen alleen met de eigen klas plaats vinden.
Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij en start de carnavals/voorjaarsvakantie…
Groeten en een beetje Alaaf, van de carnavalswerkgroep.
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