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We gaan weer beginnen!
Vandaag is het de laatste dag van de vakantie, we hopen dat u er van
genoten heeft. Aanstaande maandag start het nieuwe schooljaar. We zijn er
klaar voor en hebben zin in om er weer een gezellig en leerzaam schooljaar
van te maken.
Tot maandag, team de Spindel

de kalender
Maandag 28 augustus:
Eerste schooldag
In de eerste week is er
hoofdluiscontrole in alle
groepen.
Vrijdag 1 september:
Groepen 1/2 zijn vrij
Maandag 4 september:
19.00u Informatieavond
groep 3 en groep 8
Donderdag 7 september:
15.00u CJG Spreekuur
15.45u Presentatie typecursus
Maandag 11 september:
19.00u Informatieavond
groepen 4 t/m 7
Woensdag 13 september:
Studiedag team
(alle kinderen vrij)

Een gezonde start…
Vorig schooljaar hebben we meegedaan met het EU-schoolfruitproject en
ook dit jaar melden we ons weer aan. In november wordt duidelijk of we
ook dit jaar weer worden ingeloot. Samen met de kinderraad hebben we
een afspraak gemaakt: dinsdag en donderdag zijn fruitdag op de Spindel.
Op deze dagen (en liefst ook op de andere dagen) verwachten we een
gezonde versnapering voor in de pauze.

Een veilige start…
Nu de vakanties voorbij zijn, is het verkeer weer drukker.
Dat vraagt extra alertheid van alle verkeersdeelnemers
rond de school. Gevaarlijke situaties kunnen vermeden worden als iedereen
goed oplet. Als u uw kind met de auto komt brengen en halen, kunt u de
drukte rondom de school verminderen door op enige afstand te parkeren. Op
de parkeerplaats naast de school (het evenemententerrein) is een speciale
‘kiss and ride’ zone ingericht.
Fietsen op het plein is verboden en leerlingen die met de fiets komen
gebruiken het hek aan de Lange Vore. Het ‘voetgangersgebied’ wordt
begrensd door:
Lange Bunder, Haarbeemd, Haardries, 't Haantje, Kerkeind, laatste stuk Jan
Oomenstraat, Dielishoek, Schoutenlaan, Hoge Zijde, Beemd, Lange Bunder.

Donderdag 14 september:
15.30u inschrijven Kidsrun

Kinderen die buiten deze zone wonen mogen met de fiets naar school,
iedereen binnen dit gebied kan prima te voet komen. Ouders die kinderen
ophalen, worden verzocht te wachten op de speelplaats en niet voor de
poort.

Vrijdag 15 september:
Groepen 1/2 zijn vrij
Spindelpraatjes verschijnt

Een hoofdluisvrije start?

Gymtijden
Maandag ontvangt u de
nieuwe jaarkalender met
daarin o.a. de juiste
gymtijden. Op maandag
zijn er geen gymlessen, u
hoeft dus geen gymkleding
mee te geven voor de eerste
schooldag.

Na elke vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. We
volgen de richtlijnen van het RIVM en hebben op basis van nieuwe inzichten
ons protocol aangepast. Het actuele document is als bijlage toegevoegd.
Er zijn een aantal zaken gewijzigd, zo is het gebruik van de luizencapes
afgeschaft. We vragen u om dit weekend thuis alvast zelf goed te
controleren op de aanwezigheid van neten of luizen. Mocht u iets
aantreffen, geef het dan maandag even door aan de leerkracht.
Zo kunnen we het luizenprobleem samen beperkt houden..

