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Beste ouders, hallo jongens en meisjes,

Reminder aangepaste regels in verband met corona

Welkom op school

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.

Wij heten Milan in groep 1 van harte welkom en
wensen hem een superfijne en leerzame tijd op onze
school toe.
De Vreedzame School
Het onderwerp van de Vreedzame School waarmee we
in dit blok aan de slag gaan, is omgaan met conflicten!
Kinderen leren op een constructieve manier conflicten
oplossen.

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.
Als de kinderen thuis zijn in verband met verkoudheid,
zijn de richtlijnen van het RIVM, dat zij binnen moeten
blijven. Het is niet de bedoeling dat deze kinderen
tijdens de pauze, of na school bij de schoolpoort staan.
Dit zorgt voor verwarring bij medeleerlingen en het is
volgens de richtlijnen van het RIVM ook niet veilig.
Wij gaan ervan uit, dat u begrip hebt voor deze regels,
waarvoor onze dank.
Ziek melden van leerlingen
Verzoek, om dit telefonisch, of per mail (leerkracht) te
doen. De mailadressen van de leerkrachten kunt u
vinden in nieuwsbrief 1.
Ouderraadbijdrage

Parkeren rond school
Beste ouders,
Wanneer u uw kind(eren) naar school brengt met de
auto, wilt u dan niet parkeren vóór een oprit!!!
U zult er toch ook niet blij van worden, als er geregeld
een auto voor uw oprit staat, die u belemmert, om zelf
met de auto te vertrekken.
Ook staan wel eens auto’s midden op de
oversteekplaats richting het speeltuintje in de van der
scheurstraat. Dit is erg onveilig. Vandaar ons verzoek,
om ook hier niet te parkeren.
U zult het toch met ons eens zijn, dat de veiligheid
voor onze kinderen voorop staat.

De ouderraad organiseert van dit geld verschillende
activiteiten gedurende het schooljaar. U kunt dit bedrag
op verschillende manieren betalen. - Contant betalen bij
J. Notermans (u krijgt een reçu). - Overmaken op
Postbanknummer NL 05 INGB 0004044054 t.n.v.
Stichting ouderraad BS. Frans Postma Let op… dit is
een ander nummer, dan van het overblijfgeld. Eerste 2
kinderen uit het gezin € 30,00 per kind. Vanaf het 3e
kind binnen een gezin vragen wij € 20,00 per kind.
A.u.b. de achternaam van de leerling vermelden en
de groep.

Schoolkamp
Dit kamp is geweldig leuk verlopen. Volgende week
plaatsen we een stukje van een leerling, zodat ook u een
indruk krijgt van de belevenissen op kamp.
Schoolgids
U kunt de laatste versie van schooljaar 2020-2021
vinden op onze website.

Met vriendelijke groet, het team van
Basisschool Frans Postma

