
Nieuwsbrief
Start nieuwe
schooljaar
“We ontvangen uw zoon of dochter weer graag.”

Belangrijke data:
16 September 25 jarig bestaan van onze school
17 september Studiedag
21 september Algemene ouderavond
24 september Studiedag

Nogmaals: Save the date
Op donderdag 16 september as. bestaat SBO de
Piramide 25 jaar. Een fantastische mijlpaal, die wij met
z’n allen willen vieren.
Op deze dag willen wij u vanaf 14.30 uur uitnodigen om,
onder het genot van koffie of thee, dit te vieren.
Voor onze leerlingen staat er deze dag iets speciaals op
de agenda

Eerste schooldag 6 september
Ondanks het feit dat het langzamerhand steeds meer
mogen in relatie tot de Corona pandemie, blijft
voorzichtigheid geboden.
Daarom willen wij, ouders in de school, nog zoveel
mogelijk beperken. De uitzondering is de eerste
schooldag.
Per kind mag er 1 ouder mee naar binnen om dan het
nieuwe lokaal van uw zoon of dochter te zien en kennis
te maken met de nieuwe juf of meester..

Wij willen u wel vragen om zo goed mogelijk rekening
te blijven houden met de 1,5 meter regel voor
volwassenen.

Corona
Nieuwe richtlijnen volgens de GGd.
Kinderen hoeven onderling geen afstand te houden.
Beperk het aantal contacten tussen kinderen én  tot
volwassenen om verspreiding van het coronavirus onder
leerlingen te voorkomen. Onze GGD start  met BCO als
iemand positief test op het coronavirus. Een nauw
contact is langer dan 15 minuten  binnen 1,5 meter
geweest van een besmet persoon. Een nauw contact
adviseren wij om 10 dagen in  quarantaine te gaan. Bij
een negatieve test vanaf dag 5 kan de quarantaine
worden gesta

Om bovenstaande  richtlijnen zo goed mogelijk te volgen
en zo min mogelijk risico te lopen op een  schoolsluiting,
houden wij de verschillende ingangen en gespreide
pauzetijden nog in stand.
Ouders mogen hun zoon of dochter ‘s ochtends naar de
juist ingang brengen. Aan het einde van de dag worden
de leerlingen uit groep 1 t/m 4 bij het hek aan ouders
overgedragen. De leerlingen uit de overige groep gaan
zelfstandig naar huis.



Wist u dat de beslisboom deze zomer is aangepast. Deze
beslisboom laat zien wanneer een leerling  naar school
mag. Nieuw is dat kinderen van 4 tot en met 12 jaar die
geen contact hebben gehad met  een positief persoon
met milde klachten naar school mogen. Ook is
thuisblijven niet langer nodig  wanneer een huisgenoot
koorts of benauwdheidsklachten heeft.
Deze beslisboom is hierdoor te lezen.


