NIEUWSBRIEF
Studiedag 5 oktober 2020
Informatieavond groep 8, 12 oktober
Herfstvakantie van 19 oktober tot 27 oktober
Reünie groep 8, 27 oktober

2 oktober 2020
Aan de ouders/verzorgers,
De eerste maand van het schooljaar is alweer voorbij. In de groepen is hard gewerkt en de juffen,
meesters en kinderen zijn aardig aan elkaar gewend.
In september hebben we aandacht besteed aan de kraanwaterdag en hebben alle kinderen een bidon
ontvangen. Ook zijn de kooklessen in de bovenbouw van start gegaan.
De informatie avond kon helaas niet doorgaan maar komende maandag ontvangt u een powerpoint
van de leerkracht en ter ondersteuning hebben de leerkrachten hun best gedaan om een klein filmpje
te maken over de gang van zaken op school. Ook dit filmpje zullen we maandag met delen.
De kinderboekenweek is van start gegaan en de ouderraad en de vrijwilligers hebben voor een tijdmachine in de hal gezorgd.

De verkeersbrigadiers hebben weer een cursus gehad van de politie. De verkeersbrigade bestaat 5
jaar en dat is best bijzonder want we zijn de enige school met officiële verkeersbrigadiers in Delft.
De komende week gaan we op kamp op school. Spannend voor de kinderen maar ook voor ons! Het
was een uitdaging om een leuk en leerzaam kamp te organiseren binnen alle Corona maatregelen die
ook nog iedere keer wisselen. De werkgroep heeft een hoop en goed werk verricht!
Personeel:
In september zijn er 4 leerkrachten getest op Corona vanwege klachten. Alle tests waren negatief,
waar wij natuurlijk blij mee zijn. Ondanks afwezigheid van personeel konden gelukkig alle lessen
doorgaan.
Meester Hugo zijn herstel loopt niet zo voorspoedig als gehoopt. Hij kan nog niet werken. Meester
Michel vervangt hem op maandag, dinsdag en vrijdag.
Juf Els is ziek, juf Tamara neemt de taken over die noodzakelijk zijn.

Juf Bionda is aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag en werkt aan haar herstel.
Verbouwing:
De verbouwing van de jonge kind vleugel gaat voorspoedig. Eind oktober is de verbouwing waarschijnlijk afgerond. Daarna gaan we aan de slag met de inrichting en het plannen van de verhuizing.
Met vriendelijke groet,
Sonja van Gog

