
  

  
Nieuwsbrief   nummer   2   

  
Belangrijke   data   de   komende   weken   
  

  
Vervanging   leerkrachten   
De  afgelopen  periode  zijn  er  regelmatig  leerkrachten  afwezig  geweest.  Een  aantal  keren              
kwam  dit  omdat  zij  zich  bij  verkoudheidsklachten  moesten  laten  testen  en  dan  in  afwachting                
waren   van   de   uitslag   thuis   moesten   blijven,   wat   soms   wel   twee   dagen   kon   duren.     
Wij  proberen  de  vervanging  altijd  intern  op  te  lossen,  maar  soms  lukt  dit  niet  en  dan  hebben                   
de  kinderen  een  dag  vrij.  Mocht  de  opvang  thuis  niet  lukken  dan  kunnen  de  kinderen                 
gewoon   naar   school   komen   en   zullen   zij   in   een   andere   klas   geplaatst   worden.   
  

Gezonde   tussendoortjes   
U  bent  als  ouder  verantwoordelijk  voor  wat  u  uw  kind  meegeeft  als  tussendoortje.  Maar  wij                 
willen  wel  vragen  om  uw  kind  water  mee  te  geven  om  te  drinken  en  niet  allerlei  zoete                   
dranken.  Ook  willen  we  geen  snoep  of  zakjes  chips  zien  als  tussendoortje.  Het  is  fijn  als  we                   
daar   met   elkaar   op   letten   om   zo   gezond   eten   te   bevorderen.     
    

Make-over   picknicktafels   
In  de  zomervakantie  hebben  de  picknicktafels  op  het  overdekte  plein  een  make-over  gehad               
en  zijn  nu  voorzien  van  allerlei  leuke  schilderingen!  Heel  erg  bedankt  aan  iedereen  die                
hieraan   heeft   bijgedragen.   
  

COVID-19   op   school   
Zoals  bekend  neemt  het  aantal  besmettingen  op  het  eiland  weer  toe,  zo  komt  het  soms  ook                  
voor  dat  een  leerling  of  medewerker  besmet  raakt.  Hierover  hebben  wij  nauw  contact  met  de                 
afdeling  Publieke  Gezondheid.  Houd  dus  goed  in  de  gaten  of  uw  kind  klachten  heeft  die                 
kunnen   duiden   op   COVID-19.   Klachten   kunnen   zijn:   
  

● Verkoudheidsklachten   (zoals   neusverkoudheid,   loopneus,   niezen,   keelpijn)   
● Hoesten   
● Benauwdheid   
● Verhoging   of   koorts   
● Plotseling   verlies   van   reuk   en/of   smaak   (zonder   neusverstopping)   

Mocht   uw   kind   één   of   meerdere   van   deze   klachten   hebben   dan   geven   wij   dringende   advies   
om   uw   kind   te   laten   testen.   Neem   bij   twijfel   telefonisch   contact   op   met   de   Publieke   
Gezondheid   via   0800-0800.  

  
  
  
  
  

11   t/m   15   oktober   Regatta   vakantie   

Maandag   18   oktober   Studiedag   (alle   kinderen   vrij)   



  

  
Betalen   ouderbijdrage   
Graag  willen  we  uw  aandacht  vragen  voor  de  betaling  van  de  jaarlijkse  ouderbijdrage.  De                
ouderbijdrage  is  niet  verplicht,  maar  wél  noodzakelijk  om  de  diverse  activiteiten,  waarvoor              
school  geen  vergoeding  krijgt,  te  kunnen  bekostigen.  De  ouderbijdrage  komt  volledig  ten              
goede  aan  de  kinderen.  We  doen  voor  het  schooljaar  2021-2022  een  beroep  op  u  voor  een                  
vrijwillige   ouderbijdrage   van   $25,-   per   kind.   

Wij   verzoeken   u   het   totaalbedrag   over   te   maken   op   MCB   rekeningnummer:   
111.78.301  t.n.v.  Stichting  Leren  is  Leuk,  onder  vermelding  van  de  naam  van  uw  kind(eren)                
en   groep.   

Hieronder   ziet   u   welke   bijdrage   voor   u   van   toepassing   is:   
-   1e   kind   op   school   $   25,00   
-   2e   kind   op   school   $   20,00   
-   3e   kind   op   school   $   15,00   

Mocht  dit  voor  u  niet  lukken,  dan  bieden  we  de  mogelijkheid  het  geld  te  overhandigen  tussen                  
4  en  8  oktober  2021  bij  de  administratie  in  een  envelop  met  naam  en  groep  van  uw                   
kind(eren).  Online  betalen  heeft  voor  ons  een  grote  voorkeur  vanwege  de  veiligheid  en  de                
situatie   omtrent   COVID-19.     

  
Met   een   vriendelijke   groet,   
  

Mieke   van   Vliet   en   Gerald   Kolenbrander   
Directie   bs   De   Pelikaan   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   


