19-02-2021
Beste ouders/verzorgers,

Op tijd komen
Wilt u proberen uw kind op tijd op school te laten komen? De school begint om 8.30u. De
deuren gaan om 8.20u open. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd in de les is? Te laat
komen is verzuim (al is het maar een paar minuten). Is uw kind te laat, dan krijgt zij/hij een te
laat briefje. De verzuimde tijd moet worden ingehaald.
Gebruik kleedkamers
Na de vakantie mogen de kleedkamers weer gebruikt worden. Wilt u uw kind dan ook weer
gymspullen meegeven?
Nieuw personeel
Juf Sabrina heeft om persoonlijke omstandigheden helaas afscheid van ons moeten nemen.
Wij wensen haar veel succes. Op 1 maart zal juf Adeviye groep Blauw komen versterken als
assistente. Wij heten haar van harte welkom.
Op SBO Hoogvliet is het team ook versterkt door Meester Yanou, hij zal vanaf 1 maart als zijinstromer in groep Paars aan het werk gaan. Meester Yanou was al werkzaam als stagiair in
groep Oranje.
De schoolapp
Op 1 maart gaat de nieuwe schoolapp van start. Als alles goed gaat krijgt u hierover een
mailbericht (het is dus van belang dat wij uw juiste emailadres hebben). Krijgt u geen
mail??? Dan nemen wij na 1 maart contact met u op.
In de mail staat hoe u op uw persoonlijke account van de schoolapp kunt komen.
Veiligheid in de school
Voor de veiligheid in de school houden we ons aan de hygiëne maatregelen: handen wassen,
handen desinfecteren, afstand houden en deurknoppen/tafels desinfecteren.
Uw kind mag niet naar school als hij/zij verkouden is, koorts heeft of andere Coronagerelateerde klachten heeft. Wij willen u vragen ons te bellen als uw kind ziek is, zoals
gebruikelijk is.
Is er in uw gezin iemand die op Corona getest wordt dan moet iedereen thuisblijven tot de
uitslag er is. Heeft iemand Corona moet u met het hele gezin in quarantaine voor 10 dagen.
Houdt u ons dan op de hoogte?

Nieuw
Dinsdag 23 februari, is er een nieuwe persconferentie. De nieuwe regels zullen daarna op de
website worden gepubliceerd. Houd u deze a.u.b. in de gaten.
Voor in de agenda
Maandag 22 februari start de voorjaarsvakantie.
Maandag 1 maart start de school weer.
Heeft u vragen, neem dan contact op met ons.
Met vriendelijke groet,
Een fijne voorjaarsvakantie met mooi weer
Team SBO Hoogvliet

