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De jarigen in de komende week
Julian

Agenda
02 september
02 september
06-24 september
17 september

Informatieavond groep 8
Schoolfotograaf: groepsfoto’s
Startgesprekken leerlingen, ouders, leerkracht
Sportdag Comprix groep 8

Zonnebloemwedstrijd
Voor de vakantie heeft ieder kind zonnebloempitten ontvangen voor de
wedstrijd: “Wie heeft de grootste zonnebloem?”
We hebben al een aantal zonnebloemhoogtes en foto’s ontvangen. Wie heeft
er voor ons nog meer?
Is je zonnebloempit tot een mooie bloem uitgegroeid, meet het dan op en
maak een duidelijke foto van de bloem en jezelf ernaast. Het maakt niet uit
hoe hoog die is geworden. De foto en het aantal centimeters én voorzien van
naam en groep kan je opsturen naar directie.detjongeling@comprix.nl
De hoogste zonnebloem krijgt van school een prijs en doet mee met de
landelijke wedstrijd “Stadstuinieren”. Daarin kan er een familie-uitje worden
gewonnen. Ook kan de school die procentueel de meeste inzendingen heeft
een snoephaag winnen voor op het plein. De moeite waard dus. We zijn
benieuwd naar de resultaten!

Aangepaste schooltijd groep 1-2
Groep 1 en 2 gaan vanaf dit schooljaar op vrijdag tot 12 uur naar school. Dit omdat we dan meer
gelijk lopen met de andere groepen in school. Om 12 uur zijn alle lessen afgelopen en wordt er
geluncht. Eerder hadden we de eindtijd aangepast aan de eindtijd van de peuterspeelzaal. Dat hoeft
niet meer omdat de peuterspeelzaal langer doorgaat.

Informatieavonden
De informatieavonden van dit jaar zijn druk bezocht. Enthousiast werd er door de kinderen aan één
van de ouders verteld waaraan er zoal gewerkt wordt gedurende de schooldag. Ook kon u
kennismaken met de nieuwe leerkracht van uw kind(eren). Voor de ouders van groep 8 is er
voorlichting gegeven over de stappen naar het VO. Een belangrijke volgende stap voor ieder kind aan

het eind van de basisschool. Fijn dat we eindelijk weer, weliswaar gedoseerd, ouders in de school
mochten verwelkomen!

Corona
Helaas is het coronavirus nog steeds niet verdwenen. Ondanks vaccinaties duiken er toch af en toe
nog meldingen op van positief geteste mensen.
Mocht iemand klachten ontwikkelen die coronagerelateerd zijn dan is het van belang om bij de GGD
een test te laten doen. De stelregel: “Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen” zal zeker in de
komende herfsttijd van groot belang zijn om uitval van school zoveel mogelijk te beperken.
Mocht u zelf klachten ontwikkelen en vervolgens een test laten afnemen, dan zullen ook uw kinderen
thuis blijven totdat de uitslag bekend is. Bij een negatieve uitslag kunnen uw kinderen weer naar
school, anders is ook voor hen een quarantaine van 5-10 dagen noodzakelijk. Na vijf dagen kan er
een test gedaan worden. Is deze bij de kinderen negatief, dan kan uw kind weer naar school, ook als
u nog steeds in quarantaine moet blijven. Als er geen test wordt afgenomen dan duurt de
quarantaine tot 10 dagen na de testuitslag van de ouder.
Tijdens de quarantaine tijd kan uw kind weer werken via MOO en in de werkboekjes die de school
kan aanleveren.

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 09 september 2021

