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SCHOOL BEZOEKEN
Vanaf deze week treft u bij de ingangen een tafel aan met desinfectiemiddel en
triageformulieren. Graag aandacht voor de volgende punten:
1. U heeft e en afspraak en weet de weg, dan kunt u uw handen desinfecteren, het
triageformulier invullen en deze meenemen naar uw afspraak.
2. U heeft géén afspraak, belt u dan even aan bij de voordeur.
Alvast hartelijk dank voor het meehelpen om het coronavirus buiten de school te houden.
SCHOOLFOTOGRAAF
Maandag 21 en dinsdag 22 september komt de schoolfotograaf foto’s maken op school. Er
worden groepsfoto’s en individuele foto’s gemaakt van baby's / peuters en de kinderen van
de groepen 3 t/m 8. De broertjes/zusjes foto’s worden gemaakt van alle kinderen.
Op beide ochtenden worden de klassenfoto’s en individuele foto’s gemaakt van baby's /
peuters en de groepen 3 t/m 8, op beide middagen zullen de broertjes/zusjes foto’s
gemaakt worden.
Zowel op maandag als dinsdag is er tussen 14.30 en 15.30 uur de mogelijkheid om een
foto te laten maken van het gezin met broertjes/zusjes die (nog) niet op IKCRemigius zitten. U kunt dan met uw kinderen aansluiten in de rij.
Voor de groepen 1-2 is gekozen om de groepsfoto’s en individuele foto’s te maken op
donderdag 10 juni. Zij zullen dus wel door oudere broertjes / zusjes worden opgehaald
voor de broertjes / zusjes foto’s.

REGELS OMTRENT (NEUS)VERKOUDHEID
Op de volgende pagina’s vindt u de beslisboom 0 t/m 6 jaar en beslisboom 7 t/m 12 jaar.
Dit is een leidraad die wij hanteren om te bepalen of een leerling al dan niet thuis moet
blijven.
DATA OM TE ONTHOUDEN
Week van 15-18
21-22
7-16
9
16
17-25
26

september
september
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober

Hercontrole hoofdluis
Schoolfotograaf peuters en gr. 3 t/m 8
Kinderboekenweek
Koffie-/theemoment 08.30 – 09.30 uur
Studiedag
Herfstvakantie
studiedag

