Info De Wereldboom 13-11-2020
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Nu wij, vanwege de coronamaatregelen, géén hoofdluiscontroles op
school kunnen houden, vragen wij u extra alert te zijn op de
aanwezigheid van hoofdluis en neten bij uw kind(eren) en deze thuis
regelmatig te controleren. Wanneer u hoofdluis of neten constateert
zouden wij dit als school graag willen weten. Uw kind kan pas weer naar
school komen wanneer het behandeld is. Op dit moment zijn er een
aantal kinderen op onze school waarbij hoofdluis is geconstateerd en
waar de behandeling reeds is gestart.
Wij willen u er nogmaals op wijzen dat het heel belangrijk is dat de
hekken van de school onder schooltijd worden gesloten om ervoor te
zorgen dat kinderen niet onopgemerkt de straat op kunnen lopen. Het
komt nu nog regelmatig voor dat de hekken open blijven staan. Wij
willen u vragen de hekken steeds achter u te sluiten.
De actie ‘Jumbo sparen met elkaar’ loopt nog t/m dinsdag a.s. Tot deze
tijd krijgt u bij uw aankopen bij Jumbo punten die u kunt doneren aan
onze school. Deze punten worden omgewisseld voor een geldbedrag dat
wij gebruiken om spelmateriaal aan te schaffen voor onze kinderen. U
kunt de punten zelf inscannen of doneren in de box die in de Jumbo en
op school staat.
Afgelopen maandag hebben wij de netschommel op onze locatie aan de
Sportlaan feestelijk in gebruik genomen. De kinderen mochten deze dag
wat langer buitenspelen, zodat iedereen op de schommel kon.
Deze week hebben de kinderen voor de eerste week, op woensdag,
donderdag en vrijdag, gratis schoolfruit aangeboden gekregen. Wanneer
een kind een bepaald stuk groente of fruit echt niet lust, dan heeft

hij/zij de mogelijkheid om een ander stuk groente of fruit te kiezen. Er is
namelijk voldoende aanbod. Op www.euschoolfruit.nl kunt u het aanbod
van iedere week bekijken. Onze leverancier is Freshweb B.V.
Hieronder vindt u de link naar de beslisboom. Omdat de beslisboom
regelmatig wijzigt is er voor gekozen om ouders de link te mailen, zodat
u altijd beschikt over de laatste versie.
https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tmgroep-8-boinkajnrivm.pdf
Onlangs zijn er in de Tabakstraat nieuwe verkeersborden geplaatst om
voorbijgangers te attenderen langzaam te rijden, omdat zij een school
passeren. Deze borden zijn al wat langer geleden in de Sportlaan
geplaatst.

