Nagele, 5 maart ’21
Beste ouders,
Vandaag ontvangt u een korte nieuwsbrief van ons. De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• Algemeen
• Welkom
• Belangrijke datums
____________________________________________________________
ALGEMEEN
Schooltijden
Hieronder vindt u nogmaals de schooltijden zoals ze nu, in coronatijden, gelden.
groep
1
2-4
5-8

maandag
8.45 – 14.30
8.45 – 14.30
8.45 – 14.30

Dinsdag
8.45 – 14.30
8.45 – 14.30
8.45 – 14.30

Woensdag
8.45 – 12.30
8.45 – 12.30
8.45 – 12.30

Donderdag
8.45 – 12.00
8.45 – 14.30
8.45 – 14.30

Vrijdag
8.45 – 12.00
8.45 – 12.00
8.45 – 14.30

Op de voorpagina van onze website (www.swsdekring.nl) vindt u een beslisboom. Deze beslisboom
geeft ons of uw kind wel of niet naar school kan.
Ziekte leerkrachten en leerlingen
We zijn blij te kunnen zeggen dat op dit moment er geen coronabesmetting heerst bij één van onze
leerlingen/leerkrachten. Wel zijn sommige kinderen uit voorzorg in quarantaine, maar tot nu toe
heeft dit nog niet geleid tot een positieve uitslag na een corona-test.
Schoolfotograaf
Vandaag is de schoolfotograaf op onze school. Zij maakt van alle kinderen een portretfoto. Ook
worden er klassenfoto’s van alle klassen genomen. Over enkele weken zult u de foto’s ontvangen. U
hoort dan ook hoe u de foto’s kunt bestellen.
____________________________________________________________
WELKOM
Met ingang van afgelopen woensdag hebben we drie nieuwe kinderen bij ons op school. Zimran
(groep 2 b), Zedrijon (groep 4) en Ziondrick (groep 6). Ziondrick, Zedrijon en Zimran; jullie zijn van
harte welkom op onze school en we hopen dat jullie een fijne tijd bij ons zullen hebben.
____________________________________________________________

BELANGRIJKE DATUMS
Avesdag
Elk jaar is er een Avesdag. Deze dag is voor alle leerkrachten van Aves met de bedoeling te
inspireren en te verbinden. Dit jaar is deze dag gepland op maandag 26 april. De kinderen zijn dan
onder ‘gewone’ omstandigheden vrij. Op dit moment is het nog onzeker of deze dag doorgaat, en in
welke vorm hij dan doorgaat. Dat betekent dat het nu nog onzeker is of de kinderen vrij zijn. Ik heb
wel de datum genoemd in de datumlijst hieronder.
Open dag 17 maart
Omdat we op dit moment i.v.m. de corona-regels liever niet voor alle ouders de deuren openen gaat
de open dag niet door. Wilt u een nieuwe leerling opgeven voor het nieuwe schooljaar, dan vragen
wij u een afspraak met mij te maken. Als u iemand kent die gebruik had willen maken van de open
dag, wilt u dan doorgeven dat die dit jaar niet doorgaat?
Datumlijst
Hierbij een lijst met belangrijke datums. Ik voeg de lijst toe, maar nadrukkelijk geldt dat veel nog
onzeker is. We weten niet of alles door kan gaan of in welke vorm.
17 maart
17 maart
18 maart
19 maart
2 apr. – 5 apr.
23 april
26 april
27 april
3 -14 mei
23-24 mei
2 juli
8 juli
12 juli – 20 aug.
Hartelijke groet,
Paulien

Open dag Avesscholen
10-minuten gesprekken
10-minuten gesprekken
Rapport
Goede Vrijdag en Paasweekend
Koningsspelen
Avesdag
Koningsdag. De kinderen zijn vrij.
Meivakantie
Pinksterweekend
Rapport mee
Slotavond
Zomervakantie

