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corona-maatregelen, uitslag vragenlijst,
infrastructuur, studiedag 26-10-’20 en nog veel meer!
In deze nieuwsbrief:

VAN DE DIRECTIE

Corona—maatregelen
Gelukkig verandert er voor de basisschool niet veel met
betrekking tot de corona-maatregelen, na de laatste
persconferentie. Wel zullen wij bij elke activiteit wegen
of dit noodzakelijk is en binnen de regels te organiseren
is.
We merken dat afstand houden buiten het hek
(onderbouwlocatie) soms lastig is. De stoepen zijn smal.
Toch willen wij u vragen om zoveel mogelijk de anderhalve meter aan te houden. Verderop in de nieuwsbrief
vindt u een update wat betreft de infrastructuur. Doordat er weer e.e.a. verandert, zullen de looprichtingen
ook anders worden. Houd hierbij rekening met elkaar en
met de afstand.

Beste ouders, verzorgers,
De eerste periode van dit
schooljaar zit erop. Onze laatste volledige periode op twee
locaties.
Na de herfstvakantie zullen
wij na 6 weken verhuizen
naar ons IKC. Wat kijken we
er naar uit.
26 oktober is de officiële sleuteloverdracht en kunnen wij
ons bezighouden met de inrichting. Een drukke periode

Ook is er weer een nieuwe beslisboom gemaakt, deze
vindt u in de bijlage, op de website en in de digitale boekenkast van het Ouderportaal.

Uitslag vragenlijst corona
Wij danken de ouders die de vragenlijst van vorige week hebben ingevuld. Hierbij
kwam goed naar voren dat de meeste ouders het belangrijk vinden dat de activiteiten
op school door gaan voor de kinderen.

ligt voor ons, maar wel één
waar wij naar uit kijken.
In deze nieuwsbrief veel over
de infrastructuur rondom de
onderbouwlocatie. Dit zijn de
laatste aanpassingen tot de
verhuizing!

Ouderhulp hierbij, en zeker buiten, vinden veel ouders geen probleem; mits de corona
-maatregelen te hanteren zijn. Over het vervoer met auto’s naar een activiteit zijn de
meningen verdeeld. Wij proberen deze activiteiten de komende periode zoveel mogelijk niet te doen. Al met al geeft het ons handvatten om de komende periode toch,
waar mogelijk binnen de regels, activiteiten voor de kinderen te organiseren.

Infrastructuur I
Na alle oproepen om zoveel mogelijk op de fiets / lopend te
komen, zien we dat veel ouders en kinderen hier gehoor aan
geven. Wat goed om te zien! Al deze werkzaamheden zijn
niet voor niets, het eindresultaat belooft heel mooi te worden. Op www.ikcdelei.nl/infrastructuur , kunt u een animatiefilmpje vinden met een impressie van het eindresultaat.

Ook is de schoolgids af! Zie :
www.ikcdelei.nl/de-

schoolgids
Maar nu eerst een welverdiende herfstvakantie. Geniet
en blijf gezond!
Veel leesplezier,
Met vriendelijke groet, Kristel
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Infrastructuur II
Fase 1a is afgerond. De toekomstige ‘kiss and ride’ met bijbehorende parkeerplaatsen voor het IKC zijn zo goed als klaar. Nu gaat de volgende fase in, het
aanleggen van parkeerplaatsen bij het Spant.
Er kan na de herfstvakantie (tijdelijk) geparkeerd worden voor het IKC, op de
aangegeven plekken en rijplaten. Ook naast het Spant kan nog geparkeerd
worden.
Meer informatie krijgt u via de Bouw-app en wij zullen regelmatig onze site
bijwerken met de laatste stand van zaken.
Nog steeds zijn dit nog niet veel parkeerplekken en wij vragen u dan ook nog
steeds de komende periode zoveel mogelijk met de fiets of lopend te komen.

Infrastructuur III
In en na de herfstvakantie worden de parkeerplaatsen voor het plein van groep
3, 4 en 5 aangepast. Daar zullen ook bouwhekken worden geplaatst. Er wordt in
het hek naast de units van groep 5, een extra toegangshek gemaakt. Dit voor de
groepen 4 en 5. De groepen 3 gaan nog steeds door het hek tegenover Snoopy/
BSO. Het handigste is als de kinderen van de groepen 3 vanaf de stoep bij de
Oostban komen en de kinderen van de groepen 4 en 5 vanaf de richting van het
Spant.

AGENDA
Schoolwas:
Onderbouw: Mirthe 4B
Bovenbouw: Zehra 7A
16 oktober
School tot 12.00u
19 oktober—23 oktober
Herfstvakantie
26 oktober
Studiedag—kinderen vrij!
27 oktober
Vergadering OR—20.00uur
5 november
Koffieochtend 08.45uur– Google
Meet

In de bijlage van de nieuwsbrief ziet u een overzicht. Ter verduidelijking: in het
roze gedeelte kunt u wachten en het groene gedeelte is het afgesloten stuk.

Koffiemoment
Afgelopen vrijdag was het eerste koffiemoment van dit schooljaar. Ondanks dat
het digitaal was, was het een fijn moment om van gedachten met elkaar te wisselen. Het volgende koffiemoment zal vrijdag 6 november zijn, om 08.45uur, via
Google Meet.

De komende weken
is het feest bij:
16 okt

Studiedag 26 oktober
Maandag na de herfstvakantie is er een studiedag. De kinderen zijn dan
vrij. Tijdens de studiedag verdiept het team zich meer op Wereldoriëntatie, kijken we vooruit naar het werken in het IKC en denken we na hoe
we de ouderbetrokkenheid kunnen verhogen in deze corona-tijd.

Herfstvakantie
Zoals u dinsdagavond in de persconferentie heeft gehoord, worden vakanties
naar een oranje of rood gebied afgeraden. Wij vragen u hier dan ook voorzichtig mee te zijn. Kinderen tot 12 jaar hoeven niet in quarantaine na een reis in
zo’n gebied, maar wij verzoeken u met klem uw verantwoordelijkheid te nemen. Mocht u in rood/oranje gebied op vakantie gaan, dan blijft/ blijven uw
kind(eren) volgens de beslisboom 10 dagen na aankomst thuis.
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18 okt
19 okt
20 okt
21 okt
24 okt
28 okt
29 okt

Marit
Aria
Antoni
Solene
Sten
Myla
Kick
Carlos
Pieter
Joukje

2B
4A
4B
7B
6B
3A
4A
8A
5A
6B

Een fijne verjaardag!

