Maandag is het weer zover: We gaan
beginnen.
Vanaf deze plek alvast van harte welkom
allemaal.

Even voorstellen

Voor de zomervakantie heeft u afscheid genomen van Loes Hilderink. Ik mag
nu de leiding overnemen en daar heb ik heel veel zin in. Ik hoop u allemaal zo
snel mogelijk te ontmoeten. Helaas door corona is dat een stukje lastiger. Ik
ben elke ochtend en middag wel buiten op het plein om alvast informeel
kennis te maken.
Ik ben Roswitha Goldsmid. Ik ben geboren en opgegroeid in Huissen. Daar
woon in nu nog steeds samen met mijn man en 2 kinderen van 14 en 16 jaar.
Bijna 25 jaar geleden ben ik gestart in het onderwijs. Van leerkracht naar
locatieleider naar directeur. De afgelopen jaren heb ik gewerkt op
basisschool De Witte Vlinder in Arnhem. Ook een school van stichting Flores.

Met hartelijke groeten,
Roswitha Goldsmid

Corona
Voor alle leerlingen start de school maandag om 8:30 uur. Ouders zijn helaas nog niet welkom op het
schoolplein en in de school. De leerkrachten van alle groepen staan maandag om 8:20 uur buiten op het
plein om de leerlingen op te wachten. De leerkracht loopt om 8:30 uur met zijn of haar groep naar de klas.
Groep 1 en 2 bij de hoofdingang
Groep 3 bij de groep 3 deur (grote plein)
Groep 4 t/m 8 bij de trapdeur (zijkant van de school)
U kunt uw kind(eren) brengen tussen 8:20 en 8:30 uur. Om er voor te zorgen dat we de 1,5 meter afstand
kunnen waarborgen vragen wij u om niet bij het hek te blijven wachten tot 8:30 uur, maar zodra uw kind bij
zijn juf of meester is door te lopen.
Voor de zekerheid hierbij een samenvatting van de belangrijkste regels die van toepassing zijn:
1. Alle leerlingen gaan volledig naar school.
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. Vanaf 1 juli geldt daarbij dat
ook de 1,5 meter tussen leerlingen en leerkrachten/ personeelsleden niet meer hoeft te worden
gehandhaafd. Indien leerkrachten/personeelsleden dat willen, mag de afstand wel worden
gehandhaafd.
3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
4. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
5. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.

Mededelingen
Gym- en zwemtijden
De gymlessen worden gegeven op dinsdag en
donderdag. Denkt u aan goede schoenen en
makkelijke kleding.
Vanaf 1 september starten de zwemlessen voor
groep 8.
Traktaties
Leerlingen mogen weer trakteren op school als
ze jarig zijn. Alleen verpakte traktaties ivm
corona.

Informatie per groep
Volgende week ontvangt een mail met daarin alle informatie over de groep(en) van uw kind(eren).

