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Dank je wel juf Ella en Sandra!!! 

Beste ouders/verzorgers 

Daar ben ik weer. Na een half jaar noodgedwongen in de 

ruststand ben ik er weer klaar voor. Ik heb jullie en de kinderen 

enorm gemist en word blij van al die lachende gezichten en 

begroetingen nu ik weer op school ben. 

Mijn collega directeuren Ella & Sandra hebben mij met heel 

veel energie, passie en plezier vervangen de afgelopen 

periode. Hierbij wil ik hen bedanken voor hun inzet.  

Ook het fantastische Keerkring team heeft een TOP prestatie 

geleverd de afgelopen periode. Daar ben ik best trots op, U 

toch ook? 

 

Wat een bijzondere periode was dit afgelopen half jaar voor 

iedereen. Ik hoop dat iedereen gezond en positief is gebleven.  

“De beste beweging maken we samen” zeggen we op De 

Keerkring. Dit geldt ook voor de Corona aanpak. Als we 

allemaal ons best doen en ons aan de afspraken houden, 

kunnen we corona op afstand houden. 

 

Hartelijke groet, 

Esther Smit (directie)  

Om niet te vergeten: 

• Herfstvakantie 10-18 oktober       

• 19 oktober leerlingen geen studiedag 

(lessen gaan gewoon door) 

• 26-10 start thema kleding en sport 

Coronamaatregelen 

Nog steeds mogen ouders niet naar binnen. 

Wel mogen ouders op het plein, mits 1,5 meter 

afstand van elkaar en van het team.  

Ziek? Heel belangrijk:  zie de beslisbomen die 

naar u toegestuurd zijn.  

Heeft uw kind koorts of iemand uit het gezin : 

GEEN SCHOOL en blijf binnen. 

             

 

                                       

Van de Ouderraad 

 

Beste ouders, 

Als u nog niet voor de schoolreizen hebt betaald, vraag ik u dit alsnog te doen. Daarnaast kan ik u melden 

dat de ouderbijdrage voor dit schooljaar is verlaagd naar € 10,00. In november krijgt u daarover nader 

bericht.  

 

COOP-kassabonnen 

Zoals bij velen van u bekend kunt u – als u boodschappen doet bij de COOP – een stempel op de kassabon 

vragen. Levert u die bon alstublieft op school in. Wij ontvangen van de COOP dan 1% van het 

aankoopbedrag retour. Alle beetjes helpen! 

 

De Ouderraad wenst u een goede herfstvakantie 

 

 

 
 

Tussentijdse gesprekken. 

Het duurt nog tot februari voordat de rapportgesprekken 

plaatsvinden dat vinden wij erg lang. 

Daarom ontvangen een aantal ouders in de weken van 26 tot 30 

oktober een uitnodiging voor een tussentijds gesprek.  

Mocht u niet uitgenodigd zijn, maar toch behoefte hebben aan een 

gesprek mag u dit zelf aangeven bij de leerkracht van uw kind. De 

leerkracht neemt dan contact met u op om een afspraak te maken. 

De gesprekken duren +/- 10 minuten 

LET OP; WE WERKEN TOT DE KERST  MET ANDERE SCHOOLTIJDEN 8.30 TOT 14.00 UUR 
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