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VAN HET TEAM
Beste ouders, verzorgers,
De eerste vakantie van dit schooljaar staat alweer voor de deur. De eerste weken van dit
schooljaar zitten er op. Ik kijk terug op een fijne eerste periode die voor mij vooral in het
teken stond van kennismaken.
Vanwege Covid-19 is het nog niet heel goed gelukt om ook met u als ouders kennis te
maken. Helaas zal dit de komende vier weken niet beter worden. De aangekondigde
maatregelen door het kabinet krijgen ook invloed op onze school.
Morgen ontvangt u een brief vanuit ons schoolbestuur INOS. Hierin staat o.a. te lezen hoe
we na de herfstvakantie omgaan met mondkapjes, oudergesprekken en ouders in de school.
Verder wil ik nogmaals aandacht vragen om tijdens het wegbrengen en ophalen van uw
kinderen minimaal 1.5 meter afstand te nemen van elkaar. Let daarbij ook op uw veiligheid
maar ook die van anderen.
Maandag 26 oktober hebben we als team weer een studiedag. We gaan de dag weer
gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan over het onderwijs wat wij elke dag aan uw
kinderen mogen geven.
Morgen start de herfstvakantie, even tijd voor iets anders. Namens alle collega’s wensen wij
u een heel fijne vakantie, doe voorzichtig en blijf gezond.
Met vriendelijke groet,
Marc Embregts – directeur
FLYERS "ONTDEK JE TALENT"

Uw zoon/dochter heeft onlangs de flyer "Ontdek je talent" mee naar huis genomen. Heeft u
al een toffe activiteit uitgekozen?
Helaas zijn er in de flyer 2 foutjes geslopen. Judo start op 27 oktober 2020 (en niet op 3
maart 2021). En fotografie Les Picture-it zal niet op dinsdag zijn maar op vrijdag vanaf 30
oktober 2020. Hopelijk zit er genoeg bij om erg blij van te worden en maken veel kinderen
gebruik van het aanbod!

VAN DE OUDERRAAD
Beste ouders,
In de vorige Weilustwekker is het verzoek om betaling van de jaarlijkse bijdrage aan het
overblijven reeds aangekondigd. Uiteraard geldt ook dat binnenkort het verzoek zal komen
om de (vrijwillige) ouderbijdrage te betalen. U weet wel het bedrag waarvan alle vieringen
en excursies voor onze kinderen betaald worden.
Omdat het reëel is dat corona ook dit schooljaar helaas nog een effect zal hebben, heeft de
Ouderraad besloten om voor dit schooljaar de bijdrage eenmalig te verlagen naar €20,- per
leerling. Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend, om dit bedrag binnenkort via het
‘Murlen-portaal’ te betalen zodat wij toch voldoende middelen hebben om alles te
financieren wat wél door kan gaan.
De Ouderraad

