Beste ouders/ verzorgers,

Vrijdag 10 juli begint de zomervakantie om 12.00 uur. Het was een bewogen schooljaar. Er is
veel gebeurd, er was plezier, maar ook verdriet en veel onzekerheid.
Groep 7 zal het nieuwe schooljaar niet kunnen starten o.l.v. Marleen Wezendonk i.v.m.
ziekte.
Linda Derksen zal haar de komende tijd vervangen op maandag, dinsdag en woensdag.
Chantal Kuiper zal volgens planning op donderdag en vrijdag voor groep 7 staan.
Monica Pieplenbosch zal tijdens de afwezigheid van Marleen op maandag voor groep 4 en
op dinsdag wisselende groepen lesgeven zodat Ilona op maandag en dinsdag de
projectgroep en de leerlingbegeleiding kan oppakken.
Inmiddels is er een volgende versie van het protocol voor de volledige opening van het
basisonderwijs verschenen. Deze nieuwe versie omvat enkele verruimingen en
verduidelijkingen gebaseerd op het kabinetsbesluit van d.d. 24 juni 2020. Leraren moesten
tot nu toe zoveel mogelijk afstand houden van de leerlingen. Vanaf 1 juli hoeft dat niet
meer.
De richtlijn: “tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden”
blijft van kracht.
Om deze richtlijn te kunnen handhaven, kunnen wij u helaas nog niet allemaal tegelijk de 1 e
schooldag uitnodigen om een kijkje te nemen in de nieuwe klas.
Zonder tegenbericht worden de kinderen maandag 24 augustus allemaal op school
verwacht en gaat om 8.20 uur de 1e bel. De ouders blijven achter de muur van het
schoolplein staan. De kinderen lopen alleen naar binnen via de eigen ingang.
De coronacrisis is nog niet ten einde.
Laten we hopen dat het de goede kant op blijft gaan en dat we elkaar gezond en wel op
maandag 24 augustus terugzien.
Wij wensen wij u een hele fijne zonnige en leuke zomervakantie toe.
Tot maandag 24 augustus.
Met vriendelijke groet,
Team basisschool ‘t Scathe
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