Agenda
ma 19 t/m woe 21 sept
ma
26 sept
di
27 sept

Trektocht groepen 7
GMR 1
Spelinloop p/k

Beste ouders,
Het schooljaar is inmiddels goed op gang en langzaam koersen we af op de herfst. Dat betekent dat we
ook weer meer met ziekte te maken gaan krijgen.
Naast reguliere ziekte zal corona ook deze herfst en winter nog een flinke rol van betekenis gaan spelen is de verwachting. Bij een besmetting moet iemand immers nog steeds in quarantaine.
Deze week hebben we op de Bundertjes al 3 collega’s thuis zitten. Gelukkig hebben we dat nu op kunnen vangen met ons eigen personeel waardoor de kinderen gewoon naar school kunnen en het onderwijs door kan gaan.
Ik wil met dit bericht echter wel alvast een signaal afgeven dat de kans aanwezig is dat het ons in
sommige gevallen niet gaat lukken om ziekte op te vangen. Er zijn geen vervangers beschikbaar op het
moment dus alles moet met eigen mensen worden gedaan. Als die niet beschikbaar zijn kan het dus
zijn dat we een klas een keer naar huis moeten sturen. We zullen daarover natuurlijk altijd met u communiceren en we houden bij welke klassen al thuis zijn geweest zodat klassen niet te vaak aan de
beurt komen. Maar houd er wel rekening mee dat het kan gebeuren. Ik ben daarover het liefst aan de
voorkant eerlijk en duidelijk.
Ik hoop dat ik u hiermee voor nu voldoende geïnformeerd heb. Loopt u gerust bij mij binnen als u hierover van gedachten wilt wisselen.
Met vriendelijke groeten,
Paul Rutten
directeur
Afscheid
Wij nemen volgende week, vrijdag 30 september, afscheid van juf Henriëtte (gr 1/2b). Zij heeft een
nieuwe uitdaging gevonden en wij wensen haar veel succes toe in haar nieuwe baan. Wij bedanken
haar voor al die jaren dat ze zich op de Bundertjes voor groep 1/2 heeft ingezet en we gaan haar zeker
missen. Voor groep 1/2b wordt haar plaats opgevuld door Brigitte Hoogenes. Zij zal zich later aan u
voorstellen.
Schoolfruit
Woensdag: peer
Donderdag: appel
Vrijdag: ananas

Bijlage
Sociale Teams Helmond Noord
In de bijlage vindt u de digitale flyer waarin Sociale Teams Helmond Noord aankondigt dat er inloopspreekuren zijn georganiseerd. Cliënten van dat team hebben hierover eerder een brief ontvangen
maar het is (nog) niet bij alle inwoners bekend.

@ikcdebundertjes

https://www.facebook.com/bundertjes

