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Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s) van de Willem Alexanderschool,
Wat fijn om alle kinderen weer te mogen begroeten op school. We starten maandag 17 augustus met een leuke
talentactiviteit met de kinderen op het schoolplein. De kinderen van groep 3 t/m 8 blijven tot 8:30 uur buiten.
Groep 1/2 mag vanaf 8:20 uur de klas in komen. Groep 1/2 zal dan om 8:30 uur weer naar buiten komen om
mee te doen met de talentactiviteit.
Hoewel ouders op afspraak weer welkom zijn in school is het nog niet toegestaan om alle ouders te begroeten
op de eerste schooldag. Wel mogen luizenmoeders, biebmoeders, AC , schoolkring en alle andere vaste
vrijwilligers (volgens afspraak) weer op school komen, mits we de onderlinge afstand van 1 ½ meter kunnen
waarborgen. Voorwaarde is dat we weten wie, wanneer in school is en dat de mensen geen
klachten/symptomen hebben. U kunt hierop bevraagd worden. Ook de oudergesprekken kunnen straks op
afspraak dus weer op school gehouden worden.
Afspraken op een rijtje:
Ouders mogen de kinderen tot aan het schoolplein brengen.
Kinderen mogen vanaf 8.20 uur op school komen.
We hanteren de looproutes zoals voor de vakantie. De groepen 1-4 komen via de deur in de hal naar binnen.
De groepen 5-8 gaan langs de trap bij de dorpswinkel naar boven. Dit wijst zich vanzelf, de kinderen gaan in de
rij staan als de bel gaat en de leerkracht neemt de kinderen mee naar binnen.
Alle kinderen hebben tegelijk pauze.
Op afspraak mogen ouders weer in de school komen.
Scholen mogen weer gebruik maken van de gymzaal. Juf Evelyn houdt u op de hoogte als de kinderen weer in
de gymzaal gaan gymmen.
Kinderen met verkoudheidsklachten op school worden, na contact met de ouders, naar huis gestuurd.
AGENDA
Maandag 17 augustus
Dinsdag 18 augustus
Donderdag 20 augustus

Eerste schooldag
Luizencontrole
Klassekids (ochtend)

Welkom
In groep 1/2 mogen wij Djace en Mila verwelkomen en in groep 5/6 Esmee. Van harte welkom bij ons op school
en we wensen jullie samen met je ouders een fijne tijd op de Willem-Alexanderschool.

