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School na de zomervakantie
Tot de zomervakantie hebben we met een continurooster gewerkt.
Na de zomervakantie gaan we weer terug naar onze gewone schooltijden. Dat betekent dat
ook de TSO weer gaat draaien.
Wel blijven een aantal richtlijnen staan.
Voor de Mare blijven de volgende afspraken gelden:
● Ouders blijven buiten het hek. Alleen als er een directe
noodzaak is, en op afspraak, is het mogelijk om de school te
betreden.
● Houd zelf ook voldoende afstand buiten het hek bij het
wegbrengen!
● De hekken gaan open om 8.20 uur. Kinderen gaan direct
door naar de klas of wachten bij hun eigen leerkracht op het
plein.
● Middenbouw/bovenbouw leerlingen waar mogelijk alleen
naar en van school.
● Het naar binnen gaan gaat na de zomervakantie net zoals
het nu gaat.
● Als de kinderen binnenkomen moeten ze eerst hun handen goed wassen.
● Als de kinderen weer naar huis gaan willen we graag dat ze z.s.m. van het schoolplein af
gaan en naar huis gaan.
Bij deze nieuwsbrief zit een brief van het bestuur. Daar staan de afspraken voor alle scholen van
SCOPE nog een keer in benoemd.
Gymtijden volgend schooljaar
De gymlessen blijven op dezelfde dagen als ook dit jaar. Dat betekent voor de Meteoorlaan gym
op woensdag en voor de Schelfhorst gym op vrijdag.
Voor groep 8a volgend jaar verandert er wel iets. Hun
gymles duurt tot 12.30 uur. Deze groep is dus een
kwartier langer op school op de woensdagen.
Om dat te compenseren krijgt deze groep elke
vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur voor elke vakantie vrij.

Controleren adressen/telefoonnummers ouderportaal
Wilt u allemaal uw gegevens controleren in het ouderportaal. Het is essentieel dat we de juiste
telefoonnummers en emailadressen hebben, zodat wij met u contact op kunnen nemen als er
iets speelt op school.
En dat u de nieuwsbrief e.d. blijft ontvangen via de mail.
Einde schooljaar
VAKANTIE!!!!
We sluiten een bijzonder jaar af. Waar we 10 maanden
geleden ons allemaal doelen hadden gesteld, hadden
bedacht wat we allemaal wilden gaan doen, kijken we nu
terug en zien dat we ontzettend veel geleerd hebben en wel
op een andere manier dan we bedacht hadden.
Dank voor alle steunbetuigingen, tips en complimenten die
we van jullie ontvangen hebben.
Tijdens de studiedag van 18 juni hebben we daar met het
team nog even bij stil gestaan.
Voor nu gaan dit school voor 6 weken dicht. Gaan we
genieten van vrije tijd.
Wij wensen jullie een mooie vakantie toe en zien iedereen op 31 augustus graag gezond weer
terug op school.

Belangrijke data:
Maandag 31 augustus:
Woensdag 16 september:
Dinsdag 22 september:

alle kinderen weer naar school
jaarmarkt, alle kinderen zijn vrij van school
schoolfotograaf

