Nieuws
Weer naar school:
Na 5 weken van thuisonderwijs zijn we deze week
weer gestart. Dat was ook dit keer weer best
spannend voor alle kinderen, voor alle ouders, maar
ook voor alle juffen en meesters. Hoe zou het gaan,
gaat het wel lukken met alle maatregelen? Maar
wat zijn we trots op De Poolster! In de periode van
thuiswerken is er door alle kinderen heel hard
gewerkt en hebben alle ouders weer enorm hun
best gedaan om mee te helpen en te begeleiden.
Ook het weer naar school komen ging prima. Alle
ouders weer keurig achter de hekken. Advies:
draag óók daar een mondkapje. Kinderen weer
netjes naar de leerkracht en naar binnen. Wat ging
dat weer goed! Complimenten voor iedereen!

Klasbord
Tijdens de lockdown periode bleek wel hoe
belangrijk het is voor ouders/verzorgers om op
lasbord te zitten. Via klasbord ontvangt u niet
alleen informatie over de groep van uw kind(eren),
maar ook over algemene zaken zodals de opening
van de school na de lockdown periode. Heet u zich
nog niet aangemeld voor klasbord? Laat dit dan
even weten aan de leerkracht van uw kind(eren).
Van hen ontvangt u dan de inloggegevens.
Mocht u een nieuw mailadres of telefoonnummer
hebben, wilt u dit dan ook doorgeven? Zo kunnen
wij u altijd bereiken. Alvast bedankt!

Kalender
18 februari
Gewone lesdag. Alle
leerlingen naar school.
19 februari
Studiedag, leerlingen vrij
20-28 februari
Voorjaarsvakantie. Alle
leerlingen vrij
1 maart
Weer naar school

Schoolfruit en schoolmelk
Nu de school weer open is hebben wij ook weer schoolfruit en schoolmelk
gekregen.
Het schoolfruit en de schoolmelk zijn voo alle leerlingen gratis.
Het fruit krijgen de kinderen op dinsdag, woensdag en donderdag. Op deze
dagen hoeft u uw kind geen 10-uurtje mee te geven (wel een gezonde lunch).

Studiedagen
In de jaarkalender staat er op 18 februari een studiedag. Deze studiedag gaat
NIET door. Deze dag is een gewone lesdag voor alle leerlingen.
De studiedag van vrijdag 19 februari gaat WEL door. Aansluitend is het dan
voorjaarsvakantie ( 20 tot en met 28 februari).

Op maandag 1 maart is de school weer open.

Uitnodiging voor groep 2 van de GGD
Binnenkort krijgen de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit groep 2 per post
een uitnodiging voor de jeugdverpleegkundige. De kinderen gaan dit keer niet
naar school voor de jeugdverpleegkundige, maar naar de GGD.
De informatiefolder hiervan treft u aan als bijlage bij de nieuwsbrief.

Afmelden bij afwezigheid
Indien uw kind niet naar school kan (door bijvoorbeeld ziekte), dan moet u dit als
ouder(s)/verzorger(s) melden bij de school.
Dit kan telefonisch tussen 08.00 en 08.30 uur op telefoonnummer: 0320250514.
Helaas is het zo dat wij ongeoorloofd verzuim (dus bij niet afmelden of bij
afwezigheid zonder goedkeuring) moeten melden bij de leerplichtambtenaar.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

