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NIEUWSBRIEF OP VRIJDAG
U heeft vast al gemerkt dat u afgelopen maandag niet de
nieuwsbrief heeft ontvangen. Dit komt doordat deze
voortaan op vrijdag komt. Het blijft een tweewekelijkse
brief. Door de nieuwsbrief op vrijdag te versturen heeft u
meer zicht op wat er vanaf de maandag erna op het
programma staat en lopen wij niet achter de feiten aan.

CORONA
Helaas is het zo dat wij vandaag de eerste groep naar huis
hebben moeten sturen, doordat er ten minste 3 kinderen in
de groep positief getest zijn. Een vervelende situatie voor
alle betrokkenen.
Er is een nieuwe beslisboom die u vindt op
https://www.boink.info/beslisboom Leest u deze
aandachtig door.
Het is belangrijk in deze tijd dat wij allen alert zijn. Mocht
uw kind klachten hebben die corona-gerelateerd zijn, dan
heeft u altijd de keuze om uw kind te testen. Voor de
kinderen van de groepen 6, 7 en 8 leveren wij de testen

VAN SKA
DoenKids bij SKA
Bij Ska maken we gebruik van DoenKids.
Dit is een activiteiten site speciaal voor het
kinderdagverblijf en de BSO
We kunnen op deze site doelgericht zoeken op thema’s ,
vakanties of seizoenen van het jaar.
Ook kunnen wij eigen activiteiten toevoegen op deze site,
als hij bijvoorbeeld goed ontvangen wordt door de
kinderen.
De site is heel overzichtelijk en duidelijk aangemaakt, en we
kunnen er allemaal op inloggen.
Alle activiteiten die gedaan kunnen worden tijdens de
vakanties worden ondersteund door het Servicekantoor.
Dus materialen die nodig zijn, eventuele tickets of andere
benodigdheden worden aangeleverd door het
Servicekantoor van SKA.
Zo kunnen alle medewerkers die op de groep staan , zich
volledig richten op de kinderen op de groep.
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aan. Voor de overige groepen wordt dit niet door de
overheid verzorgd.
Door alle maatregelen die er nu gelden moeten wij helaas
besluiten om alweer de Meandertheaters die binnenkort
gepland staan, waar mogelijk, verplaatsen. U ontvangt
hierover van de leerkachten bericht.
HULP GEVRAAGD
Wij willen heel graag BiebInSchool. Daarvoor zijn wij ruimte
aan het maken met als gevolg nogal wat spullen die naar de
stort moeten. Wie kan ons op dinsdagochtend of
donderdag helpen dit weg te brengen? Auto met
aanhangwagentje zou fantastisch zijn!
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AGENDA
wo. 26 – vr. 04-02 Nationale Voorleesdagen
wo.
26
open ochtend nieuwe ouders
VANUIT DE WIJK

Aanmelden en meer informatie:
info@inloophuisdeontmoeting.nl
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