Data
tm 1 januari
4 januari tot en met minimaal 15 januari
19 januari
26 januari
27 januari

Kerstvakantie
Schoolsluiting i.v.m. Corona
OV vergadering
GGD spreekuur
nieuwsbrief

MR
Als u vragen heeft of tips wilt delen kunt u met de MR-leden in gesprek gaan of
mailen naar: mrdelageweijkens@leerrijk.nl
Spreekuur GGD op school
Bernadette Rijpert is de schoolverpleegkundige die vanuit
de GGD aan onze school verbonden is. Bernadette houdt
7 keer per schooljaar spreekuur voor ouders en kinderen
bij ons op school.
De volgende 4 spreekuren zijn al gepland op de volgende data:
Dinsdag
Woensdag
Maandag
Dinsdag

26 januari
29 maart
31 mei
6 juli

08.15
08.15
08.15
08.15

uur
uur
uur
uur

Bernadette zal ’s morgens voor schooltijd al op het schoolplein aanwezig zijn. U kunt
haar dan gerust benaderen voor een vraag of om een afspraak te maken. Als u
twijfelt over het gehoor of zicht van uw kind dan is Bernadette de aangewezen
persoon om in te schakelen. Zij is bevoegd om een gehoortest of ogentest af te
nemen. Ook bij vragen over zindelijkheid of gewicht kan zij u van dienst zijn.
Luizencontrole
We willen alle ouders vriendelijk verzoeken om hun kinderen
thuis op hoofdluis te controleren vóórdat onze school na de
schoolsluiting i.v.m. Corona weer opengaat. Als u controleert op
hoofdluis, kijk dan goed tussen de haren. Vooral in de haren
achter de oren en in de nek. Indien u luizen aantreft bij uw
zoon/dochter, verzoeken we u contact op te nemen met de
groepsleerkracht.

Reminder schoolfoto’s
Veel ouders hebben de schoolfoto’s al besteld maar toch willen wij ze er graag weer
even aan herinneren.

Bedankje van Sinterklaas en zijn Pieten
Beste ouders,
Wat hebben wij genoten van de afgelopen weken. Het
was fijn om al die blije koppies weer te mogen zien. Een
jaar zonder al die kindjes uit Loon op Zand is erg lang hè.
Wat heb ik met mijn Pieten de kinderen mogen verrassen
tijdens het pyjamazingen. En ook het bezoek tijdens de
pietengym was een succes. Het lange bezoek op 2
december was erg gezellig en als afsluiting heb ik op
vrijdag rommelpiet en feestpiet nog even op bezoek

gestuurd. Het was een geweldig feest. Ook grote dank voor alle donaties die wij van
velen van jullie mochten ontvangen. Zo kunnen we er volgend jaar weer een feest
van maken!
Nou dag hoor,
Sinterklaas en alle Pieten

Wij wensen jullie ondanks deze hectische tijd
toch allemaal fijne feestdagen
en een gelukkig en gezond 2021
Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

