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Lees Mij !
Beste ouders/verzorgers,
De vakantie zit erop! Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad en zijn alle kinderen
klaar om weer naar school te gaan. Morgen starten we in ons mooie nieuwe gebouw aan de
Martinushof. Wij hebben er zin in!
In deze LEES MIJ krijgt u onder andere informatie over de start in het nieuwe gebouw (KEC
Ganapja) en de eerste dagen op school.
Veel leesplezier!
Cristel Boer

•

Verhuizing en nieuw gebouw

Het is zover! Morgen is de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar. Een extra bijzondere dag,
want het is ook de allereerste schooldag in ons nieuwe gebouw.
In de vakantie hebben we alle spullen verhuisd en zijn alle nieuwe meubels geleverd en gemonteerd.
Het is heel mooi geworden!
Wel is er nog een hoop te doen. Zo zijn de schoolpleinen nog niet ingericht door de gemeente en
moeten een aantal aparte ruimtes nog goed ingericht worden. Maar alle klaslokalen zijn klaar!

•

Start in het KEC Ganapja

We starten morgen met alle scholen in het nieuwe gebouw! Het kinderdagverblijf en de BSO van
Spring zijn afgelopen week al begonnen.
Dat betekent wel dat morgenochtend veel kinderen tegelijk aankomen bij school. Wij zullen allemaal
buiten staan om iedereen de weg te wijzen.

•

Feestelijke start eerste schooldag

Morgen starten wij feestelijk met de opening van het nieuwe schooljaar én onze nieuwe plek! We
starten gewoon om 8:30 uur. Alle leerkrachten zullen op het schoolplein staan en hun klas bij elkaar
verzamelen. Jullie als ouders/verzorgers mogen op de stoep aan de rand van het schoolplein blijven
kijken naar de opening.
Om 8:30 zullen we iedereen welkom heten en een feestelijke opening houden. Daarna gaan de
leerkrachten om de beurt met hun klas naar binnen en starten wij de schooldag.
•

Rondleidingen door het nieuwe gebouw

Jullie als ouders/verzorgers zijn ook van harte welkom om het nieuwe gebouw te bekijken. Dit kan op
woensdag 1 september, donderdag 2 september en vrijdag 3 september om 14:00. Meld uzelf
vooraf even aan bij de leerkracht van uw kind/pupil en zorg dat u om 14;00 bij de leerkracht op het
schoolplein bent. De leerkracht zal dan met jullie starten in het eigen klaslokaal en vanaf daar een
korte rondleiding geven door het gebouw.
•

Kenningsmakingsreceptie 8 september

Op woensdag 8 september staat de kennismakingsreceptie gepland van 14:00 uur tot 15:00 uur. Ook
hier nodigen wij u graag voor uit! Deze middag zal in het teken staan van kennismaken en ontmoeten.
Meer info hierover volgt komende week!
•

Coronamaatregelen…

Helaas starten wij het nieuwe schooljaar toch nog met een aantal coronamaatregelen. Dat betekent
dat er een aantal aanpassingen blijven. Zo moeten volwassenen nog 1,5 meter afstand bewaren van
elkaar. Dit hoeft niet meer tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en volwassenen.
Daarom zijn ouders nog even beperkt welkom in de school en alleen op voorwaarde dat er 1,5 meter
afstand van elkaar gewaarborgd kan worden. Als dat niet kan, moet u een mondkapje dragen.
Ook moet iedereen met verkoudheidsklachten nog steeds thuis blijven en blijft het dringende advies
om dan te testen. De quarantaineregels zijn aangepast voor mensen die volledig gevaccineerd zijn.
Hierin zullen wij steeds het advies van de GGD moeten opvolgen.
•

Start schooldag en schooltijden

Gelukkig kunnen we met veel zaken wel al terug naar het ‘oude normaal’. Zo gaan we terug naar de
originele schooltijden: 8:30 uur - 14:00 uur.
Iedere dag zal er vanaf 8:15 een pleinwacht op het schoolplein lopen. Vanaf 8:20 mogen kinderen naar
binnen, naar hun eigen lokaal. Om 8:30 hoort iedereen binnen te zijn en starten de leerkrachten
met de lesdag.
Deze week zullen de leerkrachten nog iedere ochtend hun eigen klas ontvangen op het schoolplein en
samen om 8:30 naar de klas lopen. Ook om 14:00 gaan alle leerkrachten samen met hun klas naar
buiten. Zo kan iedereen de weg goed leren.

•

Parkeren en juiste ingang KEC

Alle leerlingen van De Piramide gaan de school binnen via de ingang op ons eigen schoolplein. Onze
ingang zit aan de achterkant van het KEC.
Helaas zijn er nog veel wegwerkzaamheden rondom het KEC. Daarom zijn er voorlopig de volgende
mogelijkheden betreft parkeren:
-

Kinderen die met de fiets komen, kunnen over het nieuwe fietspad aan de kant van de dijk langs
het gebouw fietsen naar het schoolplein van Stella Nova en daar hun fiets parkeren. Hier zal
morgen iemand staan om dat goed aan te wijzen.

-

Komt u met de auto, parkeer deze dan op de parkeerplaatsen aan de Picardie (net zoals voorheen)
en loop met uw kind/pupil naar ons nieuwe schoolplein via de doorgang bij Pica Mare. U komt dan
meteen bij het schoolplein uit. In de toekomst komen daar ook de taxistandplaatsen.

-

De kinderen die met de taxi naar school komen, worden door de taxi afgezet bij de zijkant van
het gebouw aan de voorzijde. De eerste periode zal daar altijd een collega van ons staan die de
kinderen kan opvangen en met hen naar onze ingang loopt. Ook aan het einde van de lesdag zal een
collega met de kinderen naar de taxi lopen.

Wij zien iedereen heel graag morgen!

