Op Het Palet komen kinderen uit de verf!

Informatie(avond) anders dan u gewend bent
De informatieavond, zoals u die gewend was te bezoeken, gaat vanwege Covid-19 niet door.
In plaats daarvan ontvangt u de informatie via de mail. De leerkrachten geven informatie over
het onderwijs dat uw kind gaat ontvangen en over de speerpunten van het komende schooljaar.
U ontvangt de informatie op vrijdag 4 september via de leerkracht.

Omgekeerde 10 minutengesprekken op 7 en 10 september
De leerkrachten hebben van de vorige leerkracht een overdracht gehad van de nieuwe groep.
Het komende jaar gaat de volgende leerkracht aan het werk met uw zoon of dochter. Daarbij is
het van belang dat u kennis heeft gemaakt met de leerkracht. Maar ook dat u heeft aangegeven
hoe u vindt dat het met uw kind gaat, welke actuele ontwikkelingen u zelf ziet, maar ook welke
aandachtspunten u de leerkracht wilt meegeven.
Voor leerkrachten zijn dit ook waardevolle gesprekken. Wij hopen dan ook dat u zich voor deze
gesprekken gaat opgeven.
In tegenstelling tot de informatieavond, is het bij de omgekeerde 10 minutengesprekken wel
mogelijk dat ouders in school komen voor het gesprek.
We houden wel ruim afstand en geven ook geen hand en volgen de richtlijnen van het RIVM.

Jaarrooster
Deze is in de bijlage toegevoegd.
Gymlessen
De gymlessen zijn voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 op dinsdag en vrijdag.
Tot de herfstvakantie gaan de kinderen op dinsdag buiten spellessen doen (bij mooi weer) en
gaan we op vrijdag gymmen in de gymzaal.

1,5 meter afstand
We zien bij het halen van de kinderen om 14.30 uur wel erg veel ouder(s)/verzorger(s) dicht bij
elkaar staan. We begrijpen dat het soms lastig is de afstand te bewaren, maar willen u toch
vragen eraan te denken. Verder is de toegang tot het schoolplein soms geblokkeerd voor ouders
van kleuters die hun kind(eren) komen halen. Het zou fijn zijn dat u op enige afstand van het
hek wacht, zodat iedereen op een veilige manier zijn/haar kind(eren) kan halen.

O p H e t P a l e t k ome n k i n de r e n u i t de v e r f !

