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Beste ouders en verzorgers,
We hadden ons de start van dit nieuwe schooljaar wel anders voorgesteld. Helaas is de realiteit dat
we zonder juf Anneke verder moeten. Het heeft een enorme impact in het team als een geliefde
collega zo plotseling uit het leven wordt weggerukt. Het besef dat we Anneke nooit meer zien doet
ons veel intens veel verdriet. Vanmorgen hebben we met onze directeur-bestuurder stilgestaan bij
het leven van Anneke en op gepaste wijze afscheid genomen. In de gedenkhoek kunt u een
herinnering aan Anneke achterlaten. In de volgende nieuwsbrief kunt een in memoriam van juf
Anneke lezen.
Komende maandag starten we weer en we hopen alle kinderen in gezondheid te ontmoeten! Het
Corona protocol is nagenoeg ongewijzigd. Dit betekent voor ons dat we op dezelfde manier de
kinderen naar school laten gaan als voor de zomervakantie. De kinderen van de groepen 1 en 2
worden tussen 8.20 en 8.30 uur bij het hek gebracht waar de leerkrachten de kinderen opvangen.
Om 14.00 uur gaan beide groepen uit. De ouders mogen op het plein wachten (met anderhalve
meter afstand onderling).
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 worden tussen 8.20 en 8.25 uur bij het hek van het plein aan de
Idzerdastins gebracht of gaan zelfstandig naar school. De leerkracht van groep 3 wacht haar kinderen
op en dan gaat de groep gezamenlijk naar binnen. De kinderen van de groepen 4 t/m 8 gaan naar
binnen waar ze opgevangen worden door hun leerkracht. Er zijn deze ochtend extra leerkrachten op
school om de kinderen op te vangen. Om 14.00 uur gaan de kinderen uit; de ouders kunnen op het
plein de kinderen opvangen.
Komende week is de vervanging geregeld in beide groepen 5. Juf Ytje en meester Andrew nemen de
hele week voor hun rekening. De week daarna komt meester Jogchum Sipma op woensdag in groep
5a; juf Ytje geeft de rest van de dagen les. Voor groep 5b zoeken we nog naar een oplossing.

Met hartelijke groet, mede namens het team,
Linda Verhaag en Johan Spoelstra

