Aan de ouder(s) /verzorger(s) van
alle leerlingen op De Evenaar en het Expertisecentrum

Nieuwegein, 27 augustus 2021
Betreft: start nieuwe schooljaar

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
De zomervakantie is voorbij. We hopen dat u en de kinderen goede weken hebben gehad en
uitgerust aan het nieuwe jaar kunnen beginnen. We verwachten de kinderen maandag 30
augustus om 8.30 uur weer op school en kijken uit naar het nieuwe jaar.
Met deze brief informeren we u over een aantal zaken;
We gaan terug naar de oude schooltijden.
Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 14.30 uur,
Woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.
Alle kinderen kunnen vanaf 8.15 uur naar binnen.
De gymlessen worden ook meteen vanaf maandag weer gegeven.
Corona blijft onze aandacht vragen en om risico’s te beperken, vragen we u om aan
onderstaande maatregelen mee te werken net zoals voor de zomervakantie;
• Bij het hek afscheid nemen van uw kind
• Meteen aan school melden als uw kind positief getest is
• Bij benauwdheidsklachten, hoesten en koorts uw kind thuis houden
• Volwassenen houden 1,5 meter afstand
Daarnaast hebben we besloten dat groepsactiviteiten voor ouders in de school voorlopig nog
niet door gaan, zoals de high tea op 1 september en de informatieavond op 9 september. We
informeren u binnenkort als we een passende vorm hebben gevonden voor bijeenkomsten
met ouders.
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De vacature in Wolkenblauw is helaas nog niet ingevuld. De klas wordt op donderdag en
vrijdag opgevangen door meester Jason en meester Harmen.
De voorschoolse opvang en naschoolse begeleiding starten beiden weer op 13 september
en het schoolzwemmen start op 8 september.
Het schoolvervoer gaat weer rijden op 13 september. Wilt u gebruik maken van het
schoolvervoer dan kunt u een verzoek indienen via info@sbo-evenaar.nl
Hieraan zijn kosten verbonden. De vervoerscommissie beoordeelt of u in aanmerking komt.
Om de verkeersonrust voor de school te voorkomen verzoeken we u, als u uw kind
met de auto brengt, om te parkeren op de daarvoor bestemde plekken en dan uw kind
uit te laten stappen.
Mocht u vragen hebben of nog iets aan ons willen melden dan kunt u terecht bij de adjunctdirecteur van het cluster waarin uw kind zit. Voor Groen is dat Marianne Bookelmann, voor
Luchtblauw Hanna Wolters en voor Wolkenblauw Harmen Rabbers.

Met vriendelijke groet,
Namens de directie
Carine Thesingh
directeur
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