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'Voorwoord
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

En zo zitten de kinderen inmiddels alweer ruim 4 weken op
school.
In unit 't Dierenbosch hebben ze het thema 'Een nieuw
schooljaar' afgerond.
Ze zijn deze week met 'Ridders' begonnen, terug in de tijd
met kastelen en riddertoernooien.
In 't Klimbosch hebben de kinderen het eerste blok crea
afgerond, ze hebben weer een nieuwe activiteit gekozen.

Op naar mooie creaties!

Team 't Bossche Hart

CORONA
Update n.a.v. persconferentie

Afgelopen vrijdag is er persconferentie geweest betreffende aanvullende
Coronamaatregelen. Voor het onderwijs waren er fijne berichten te horen:
- Leerkrachten krijgen voorrang bij testen --> dat zorgt voor minder te regelen
vervanging.
- Kinderen tot 12 jaar, mogen met lichte en milde verschijnselen naar school.

Wat zijn milde en lichte verschijnselen, dat is voor 'n ieder discutabel. Op school zullen
wij geen kinderen met lichte hoest-, nies of snotneusklachten weigeren. Koorts is niet
toegestaan. Als u het niet vertrouwt ALTIJD laten testen. U kent uw kind het beste, is uw
kind ziek of koortsig dan graag thuis houden, dat is in ieders belang.Tevens werd er op
geroepen om thuis te werken wanneer dat kan. Deze maatregel houdt ook in dat we
zoveel mogelijk externen (dus ook ouders) buiten de school proberen te houden. De
school is dus voor ouders alleen te betreden op afspraak en via registratie bij
binnenkomst.
Graag uw blijvende aandacht en uw medewerking.

*Deze week hebben de kinderen inlogcodes meegekregen. Mochten we in de toekomst
een klas naar huis moeten sturen, i.v.m. geen invaller bij ziekte, dan kunnen kinderen
thuis inloggen en aan taken werken. We hopen dat het niet nodig zal zijn, maar in deze
tijd met Corona en gebrek aan invalkrachten kan het toch gebeuren.

Mocht dit aan de orde zijn dan wordt u tijdig op de hoogte gebracht.
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WIL JE OPVALLEN? KOM INVALLEN!

> Ben je al jaren uit het onderwijs, oud-klosser,
onderwijsassistent, Pabo-student of zelfs gepensioneerd?
> Wil je alleen invallen op de school van je eigen kind(eren)?
> Ben je minimaal enkele schooldagen per jaar beschikbaar?
Dan maken wij graag gebruik van jouw inzet als schoolpooler!
Heb je interesse? Laat dit dan weten aan de directeur van deze school.
Voor meer informatie kun je ook terecht op onze website
www.leswerk.net

SPEELPLAATS
Maandag 5 oktober staat er weer
een afspraak met de architect
gepland. Het plan wordt dan
ingediend, waarna de
werkzaamheden ingepland worden.

AGENDA

- 28 september studiedag, kinderen hele dag vrij
- 30 september start Kinderboekenweek
- 5 oktober dag van de leraar
- 9 oktober skateclinic

