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OPENINGSTIJDEN

INFORMATIE AVOND

De eerste week was het weer even wennen om
allemaal op tijd op school te zijn. Via het
ouderportaal zijn de inlooptijden nogmaals met u
gedeeld. Vandaag hebben we gezien dat het bijna
bij iedereen al lukt om op tijd binnen te zijn!
Ontzettend fijn dat de leerkrachten direct kunnen
starten met de lessen.
Wij willen nogmaals nadruk leggen op de inloop- en
ophaaltijden. Gebruik de ruimte die gegeven wordt
om uw kind weg te brengen en op te halen, zodat
we zoveel mogelijk afstand kunnen bewaren van
elkaar. Heeft u bijvoorbeeld een kind in groep 1/2,
dan mag u uw kind tussen 11.50 uur en 12.00 uur
ophalen. Uw kind blijft bij de leerkracht totdat uw
kind wordt opgehaald.

In de kalender staat op donderdag 3 september
een ouderavond gepland. Wegens het groot aantal
leerlingen en bijbehorende ouders, kunnen we het
helaas niet realiseren om binnen de RIVM
richtlijnen de ouderavond in de school vorm te
geven. Alle juffen en meneren zullen met u op
donderdag 3 september voor 17.30 uur een filmpje
delen waarin zij zichzelf voorstellen, iets van de
klas laten zien en u kort wat informatie geven.
Daarnaast zal in het ouderportaal de informatie
per jaargroep met u worden gedeeld, zodat u dit
kunt nalezen. Wanneer u vragen heeft aan de
leerkracht, stel deze gerust via het ouderportaal of
plan een gesprek in via teams. De leerkrachten
beantwoorden u vragen graag!

LUCHTCIRCULATIE

BAG 2 SCHOOL

De afgelopen weken is ventilatie op scholen een
belangrijk onderwerp geweest. Er is scholen
dringend geadviseerd hun ventilatiesysteem op
orde te brengen. Wij zijn blij te kunnen vertellen dat
het ventilatiesysteem op BS Uniek in orde is. Op
Uniek hebben we te maken met luchtverversing op
basis van 100% buitenlucht. Er bevindt zich geen
warmtewiel op locatie en er wordt geen gebruik
gemaakt van retourlucht/ luchtvermening. Met het
oog op de verspreiding van het Corona virus is dit
een goedgekeurde installatie met zo min mogelijk
risico's. Tevens zullen de leerkrachten voor zoveel
mogelijk ventilatie zorgen door het open zetten van
de ramen en het lokaal meerdere malen per dag
goed door laten luchten door de ramen en deuren
tegen elkaar open te zetten.

Bent u uw kleding aan het opruimen? Bewaar ze
nog even voor onze Bag 2 School actie! Voor de
herfstvakantie worden de zakken uitgedeeld aan
de kinderen om op deze manier kleding in te
zamelen waar de school een bijdrage voor krijgt!

OPVANG
Voor de vakantie hebben we aangegeven dat er een
mogelijkheid is om de eerste periode gebruik te
maken van opvang tussen 15.00 uur en 15.30 uur nu
alle kinderen eerder uit zijn. Wat ontzettend fijn te
merken dat het bij alle ouders is gelukt om de
opvang te verzorgen!

LUIZENPLUIZEN
We zijn dringend op zoek naar ouders die willen
helpen bij het luizenpluizen! Kunt u een paar keer
per jaar op woensdag een uurtje missen, geef u dan
op bij juf Stefanie door uw emailadres te mailen.
(s.melissen@borgesius.net)
De luizenpluiscoördinator zal dan met u contact

VOORSTELLEN KANSENRIJK
In de bijlage stellen alle collega’s werkzaam in het
KansenRijk zich graag aan u voor.

VERLOF
Als u verlof aan wilt vragen, mag dit via de officiële
weg middels een formulier wat u kunt vinden op de
site, in de boekenkast of bij de directie.
Dit formulier levert u in ieder geval 8 weken
voorafgaand aan de aanvraag in bij de directie.
Graag willen we u nogmaals wijzen op de richtlijnen
die door de leerplicht zijn vastgesteld. We gaan
ervan uit dat alleen in uitzonderingsgevallen verlof
wordt aangevraagd.

