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Nieuwsflits 4
Woensdag 11 november 2020
Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Bij dezen ontvangt u een korte Nieuwsflits van onze school, zodat u op de hoogte bent van de laatste
schoolzaken.
Coronavirus
Het virus gaat ook Sint Philipsland niet voorbij. In de gezinnen die bij onze school behoren zijn ook een
aantal mensen besmet geraakt. We proberen er met elkaar voor te zorgen dat we het virus niet
verspreiden. Gelukkig mogen we iedere dag nog open zijn, zodat de lessen op school doorgang kunnen
vinden. Onder het personeel is gelukkig weinig tot geen uitval geweest en daar zijn we dankbaar voor.
Als school hebben wij zelf sneltesten ingekocht voor personeelsleden, zodat er bij klachten snel een
uitslag bekend is.
Personeelsnieuws
Juf Nelly Geluk zal een periode niet komen werken als handwerkjuf in verband met het Coronavirus.
Zij voelt zich niet veilig op school, waardoor er is afgesproken dat ze een periode met verlof gaat. We
zullen kijken of het na de kerstvakantie wel weer mogelijk is.
In de herfstvakantie hoorden we van onze onderwijsassistent, juf Eline Jansen, dat ze verloofd is. We
willen haar daar vanaf deze plaats ook van harte mee feliciteren en wensen haar en haar aanstaande
man een goede voorbereidingstijd toe voor hun huwelijk.
Schoolregels
We willen even kort 2 zaken noemen, die de aandacht vragen. Allereerst is het belangrijk dat leerlingen
uit het dorp niet op de fiets naar school komen. Wij hebben op school geen plaats om de fietsen te
stallen en ook is fietsen op het schoolplein niet toegestaan.
Daarnaast willen we wijzen op het feit dat er op school geen kauwgom gegeten mag worden. Met deze
regel willen we de school en de schoolomgeving ook schoon houden.
Tot zover weer het nieuws van onze school. Ontvang allen een hartelijke groet!
Namens het team,
T. de Waard
Agenda (Voor alle data geldt: D.V.)
Woensdag 18 november:
Vrijdag 18 december:

Dankdag op Tholen, geen school
Kerstmorgen op school, de leerlingen van groep 3 tot
en met 8 krijgen om 12:00 uur vakantie

