Nieuwsbrief Augustus 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),

AGENDA AUGUSTUS:
17 aug.
1e Schooldag
22 aug.
Meester Roeland
jarig
27 aug.
Startgesprekken gr 3
t/m 8
29 aug.
Juf Jorine jarig
1 sept.

Startgesprekken gr.
3 t/m 8

STUDIEDAGEN 2020/2021
1 oktober
“Portfolio leren”
(kinderen zijn om
12.00 uur vrij)
2 oktober
CBO Meilandag
20 oktober
BLP (kinderen zijn om
12.00 uur vrij)
10 november “Portfolio leren”
3 februari
“Portfolio leren”
(kinderen zijn om
12.00 uur vrij)
1 juni
Studiedag

Gymdagen groep 3 t/m 8:
Woensdag: groep 3 t/m 8
Vrijdag: groep 4 t/m 8

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van
augustus 2020! In deze nieuwsbrief leest u
over de ontwikkelingen op onze school. Wij
wensen u veel leesplezier bij het lezen van
onze nieuwsbrief!
Namens het team van CBS de Hoeksteen
Roeland de Jong
Directeur
r.dejong@cbo-meilan.nl
Welkom
Nog een paar dagen en de kinderen mogen
weer naar school. Hopelijk zijn de kinderen
goed uitgerust en hebben ze weer zin om naar
school te gaan.
Een speciaal welkom voor Milan de Haan hij
komt maandag voor het eerst bij ons op
school. Milan komt in groep 2. Hij is verhuisd
vanuit Leeuwarden. We wensen iedereen een
heel fijn en leerzaam schooljaar toe.
Helaas is “de Corona” nog niet voorbij.
Vandaar dat we ons nog moeten houden aan
een aantal regels.
Wanneer kinderen zelfstandig naar en van
school kunnen heeft dat de voorkeur.
Natuurlijk houden we ons aan de maatregelen
van het RIVM. Bijvoorbeeld:
- Tussen leerlingen hoeft geen 1,5
meter afstand bewaard te worden.
- Ouders en verzorgers komen niet op
het schoolplein of in de school.
- De leerlingen wassen regelmatig hun
handen.
- Hoest en nies in de binnenkant van je
elleboog.
- Blijf thuis bij: Neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest, tijdelijk minder ruiken en
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proeven, verhoging tot 38ºC en
koorts. Blijf ook thuis wanneer een
gezinslid verkouden is en koorts heeft.
24 uur klachtenvrij = weer naar
school.
- Traktatie van leerlingen alleen in de
eigen groep en in een gesloten
verpakking.
- Bent u in een risico gebied op vakantie
geweest houdt u dan de richtlijnen
aan.
Dit betekent dat ook de informatie avond en
inloop middagen niet op de normale manier
door kunnen gaan. We gaan op zoek naar een
alternatief. Hier hoort u nog meer over.
In de bijlage vindt u ook nog een brief vanuit
CBO Meilan.

CBS De Hoeksteen
Dr. G. van Schouwenlaan 2,
8441CA Heerenveen
0513-624984
directeur.dehoeksteen@cbo-meilan.nl

https://www.facebook.com/dehoeks
teen

https://dehoeksteenl-meilan.nl/
VRAGEN OF OPMERKINGEN:
Heeft u vragen of opmerkingen over de
nieuwsbrief? We horen het graag.
Volg ons ook op Sociale media of via onze
website.
Vriendelijke groet,
Roeland de Jong
Directeur CBS De Hoeksteen
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