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Na de vakantie is er op woensdag, donderdag en vrijdag weer
schoolfruit. U hoeft op deze dagen dus alleen maar drinken mee te
geven.

De gedragsverwachting voor de 2 weken na de vakantie is: ‘Ik zorg
samen met de juf of meester voor een prettige sfeer’.
Wij vinden het, na de lange periode van thuisonderwijs, belangrijk om
extra aandacht te besteden aan de sfeer in de groep. Als de sfeer goed
is, kun je beter samen leren en spelen.
Thuis is een goede sfeer ook belangrijk, zeker in deze tijd met Corona
waarin iedereen veel thuis is. Wellicht kunt u een tijdstip afspreken
waarop u samen met uw kind een spelletje gaat doen. Een moment
waarop uw kind even echt uw volledige aandacht heeft, draagt bij aan
de goede sfeer in huis. U kunt dan tevens afspraken maken over die
momenten waarop u even geen tijd heeft. Duidelijkheid vooraf hierover
is voor kinderen fijn.
Daarnaast kunt u natuurlijk extra aandacht geven aan het geven en
ontvangen van complimentjes. Even stilstaan bij wat goed gaat en
genieten van elkaar.

Na de vakantie zullen de gymlessen weer worden hervat. De Werft is
open voor gebruik door basisscholen. De leerkrachten zullen natuurlijk
ook in deze vrijere situatie oog hebben voor de Coronamaatregelen.

1 maart:
Digitale
informatieavond voor
ouders van nieuwe
kleuters de Start
2 maart:
Digitale
informatieavond voor
ouders van nieuwe
kleuters de Touwladder
1 t/m 4 maart:
Rondleidingen op
afspraak de Start
8 t/m 11 maart:
Rondleidingen op
afspraak de
Touwladder

Voor de leerlingen van de Start van groep 7/8 is het verplicht om tijdens
het busvervoer mondkapjes te dragen. Het is fijn als u er samen met uw
kind voor zorgt dat hij/zij op donderdag een mondkapje bij zich heeft.

OBS de Touwladder Heiakker 34 5171 WS Kaatsheuvel Tel. 0416-275254 www.obsdetouwladder.nl

