Geachte ouders en verzorgers,
De weken vliegen voorbij. We hebben het druk met niet alleen onze primaire werkzaamheden
(onderwijs verzorgen) maar ook met aanverwante, schoolgerelateerde zaken. We hebben de
bedrijfshulpverlening cursus, ook wel BHV cursus genoemd net achter de rug. Hier leer je de juiste
hulp te verlenen bij gebeurtenissen die de veiligheid en/of gezondheid van werknemers of andere
aanwezigen bedreigen. We hebben een controlebezoek gehad inzake de brandveiligheid. De
bevindingen hebben we ontvangen en kunnen we gelukkig vrij eenvoudig en snel verhelpen.
We zijn druk bezig met het doen van bestellingen, het uitzoeken en uitproberen van methoden en
het volgen van diverse opleidingen. Onze dagen zijn goed gevuld.
Kinderboekenweek
Volgende week hebben we de start van de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is “beroepen”.
In het kader daarvan hebben we al een tandarts op school op bezoek gehad in de kleutergroepen.
Erg leerzaam en leuk! We zouden graag nog een paar beroepen uitlichten. Wilt u komen vertellen
over uw beroep of heeft u een heel bijzonder beroep? Dan nodigen wij u van harte uit om daarover
te komen vertellen. Opgeven kan via de leerkracht van uw kind(eren). Woensdagmorgen starten wij
met een feestelijke opening van de Kinderboekenweek. Bij mooi weer doen we dit op het plein, u
kunt als ouder natuurlijk even blijven kijken! Mocht u in de Kinderboekenweek boeken aanschaffen
dan willen we u vragen de bonnen te bewaren. Wij nemen meestal deel aan een actie, dit levert de
school dan weer een bedrag op voor aanschaf van nieuwe boeken.
Haal – en brengmomenten
We merken dat door de versoepelingen gelukkig meer dingen mogelijk zijn. Meer ouders komen op
school de gang op en/of de klas(sen) binnen. We willen graag zicht en overzicht behouden en het ook
allemaal op een verantwoorde wijze te laten plaatsvinden. Hierdoor houden we dan ook rekening
met iedereen. We willen graag het volgende onder uw aandacht brengen;
-

Probeer bij het brengen zoveel mogelijk buiten het gebouw afscheid te nemen van uw kind.
Het halen graag op vergelijkbare wijze.
Indien noodzakelijk, probeer in kleine aantallen in het gebouw te komen.
Bij urgente zaken zijn de leerkrachten altijd, op het schoolplein, benaderbaar.
Een afspraak valt altijd in te plannen.

We doen het samen en volgens mij doen we het goed!

Schoolfruit
Onze school is ook dit jaar weer ingeloot voor het EU schoolfruitprogramma. We starten in
november. Nadere informatie volgt via dit bulletin of via Parro. De “schoolfruitsnij-ouders” zullen we
via de app benaderen. Heeft u tijd en zin om af en toe fruit zoals meloen, ananas of sinaasappel
schoon te maken en in porties te verdelen? Dan vragen we u een mail te sturen naar juf Annette. Wij
kunnen altijd extra handen gebruiken!
Wij wensen u een fijn weekend,
Team Mandebrink

