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Beste ouders, hallo jongens en meisjes,

Reminder Parro

Welkom op school

De digitale communicatie tussen leerkracht en ouders
vindt op deze manier plaats. Wilt u controleren of u
toegang heeft tot Parro.
Tip: het is raadzaam om dagelijks de berichten te
controleren. Zo mist u geen belangrijke informatie.

Wij heten onze nieuwe leerlingen, Esmeray in groep 8
en Liam in groep 1 van harte welkom.
Wij wensen Liam en Esmeray een superfijne en
leerzame tijd op onze school toe.

Schoolkamp.
Even voorstellen…

Graag stel ik mij kort aan jullie
voor. Mijn naam is Jean
Rinkens (38 jaar) en sinds dit
schooljaar loop ik met meester
Ton mee in het kader van mijn
opleiding tot schoolleider. In het
dagelijks leven ben ik getrouwd
met Mariëlle, die als kleuterjuf
ook werkzaam is voor Movare.
Samen met onze twee kinderen wonen wij in Kerkrade.
De afgelopen twee jaar heb ik op ’t Valder in
Landgraaf gewerkt als intern begeleider. Daarvoor ben
ik twaalf jaar werkzaam geweest als
bovenbouwleerkracht basisonderwijs en als leerkracht
speciaal onderwijs in Maastricht. Al deze tijd heb ik
ambities gehad om op termijn schoolleider te worden
en ik ben heel blij met de kansen die de Frans Postma
en onderwijsstichting Movare mij geven, om van mijn
ambities werk te maken.
Het is de bedoeling dat ik in principe alle dagen van de
week aanwezig ben op school en in ieder geval tot het
eind van dit schooljaar op de Frans Postma werkzaam
zal zijn. Ik kijk er naar uit om kennis met u te maken
en om samen een bijdrage te kunnen leveren aan de
ontwikkeling van de kinderen en de school.

De leerlingen van groep 8 zijn op schoolkamp. We
hebben vernomen, dat de eerste dag al supergezellig is
verlopen.
Morgen komen de leerlingen terug.
Aangepaste regels in verband met corona
We vinden het heel vervelend, en u bent het niet van ons
gewend, maar we moeten het betreden van de school
door derden zoveel mogelijk beperken.
Heeft uw kind klachten als… keelpijn, verkoudheid,
koorts, dan vragen wij u om de leerling niet naar school
te laten komen.
Tot onze spijt, hebben we al een paar kinderen naar huis
moeten sturen.
Wij gaan ervan uit, dat u begrip hebt voor deze regels,
waarvoor onze dank.
Jippie… de school is weer begonnen
Ik vind het leuk dat de scholen weer open zijn, omdat ik
dan weer oude vrienden zie.
Ik zit weer in mijn oude klas en dat vind ik super fijn.
Ik moet er alleen weer aan wennen om in mijn oude klas
te zitten. Maar dat gebeurt wel.
Ik denk dat u deze brief wel kan lezen!
Met vriendelijke groet, Jason uit groep 7

De Vreedzame School
De eerste lessen met betrekking tot de vreedzame
school zijn gestart. Rondom het thema: Welkom op
school, leren de leerlingen elkaar beter kennen en
maken de eerste afspraken over omgaan met elkaar.
We geven aandacht aan klassenregels en schoolregels.
De afgelopen week en de komende week geven we
dagelijks aandacht aan dit thema.

Met vriendelijke groet, het team van
Basisschool Frans Postma

