O.B.S. De Voorpoort
Nieuwsbrief 3
4-11 september 2020
Datum
7 september
7 september
10 september

Activiteit
Meester Jeroen aanwezig
MR vergadering
Lln-raad verkiezing

Rookvrij
Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen
opgroeien. Daar hoort een rookvrij
onderwijsterrein bij. Scholen zijn verplicht
vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij
terrein te hebben (vastgelegd in
een Algemene Maatregel van Bestuur). Dit
geldt voor primair en voortgezet onderwijs,
mbo en hoger onderwijs. Uit onderzoek blijkt
dat kinderen en jongeren die anderen zien
roken, zelf ook eerder gaan roken. Een
rookvrij terrein beschermt hen ook tegen de
schadelijke gevolgen van meeroken. Wij als
school vragen u als ouder dan ook om het
goede voorbeeld te geven en in de omgeving
van school (tijdens het wachten) ook niet te
roken.
Informatieavond:
Zoals eerder in de nieuwsbrief aangekondigd
ging de informatieavond afgelopen maandag
niet door. We hebben als team nagedacht
over hoe we u als ouder toch kunnen
informeren.
Aanstaande woensdag 9 september kan u op
Social Schools van alle groepen een filmpje
verwachten waarin de informatie wordt
gegeven. Mocht u daarna nog vragen hebben
dan kan u via de mail contact opnemen met
de leerkracht.
Vervanging:
Helaas hebben we afgelopen week al flink
gebruik moeten maken van vervangende
leerkrachten voor verschillende groepen.
Afgelopen dinsdag heeft hierover het één en
ander op Social Schools gestaan. Lees dit
bericht nog een keer goed door.
Beslisboom:
In het bericht van 1 september op Social
Schools vindt u ook een beslisboom waarin u
kunt aflezen wanneer uw kind thuis moet
blijven. Ook wordt in de brief aangegeven dat

als uw kind langer thuis moet blijven de school
zorgt voor thuiswerk. Neem hierover contact
op met de leerkracht en maak samen
afspraken wanneer het werk opgehaald kan
worden van school.
Jarigen:
Komende week zijn er 3 jarigen op school.
Zondag 6 september wordt Kim 11 jaar,
dinsdag de 8e wordt Paula 10 en woensdag 9
september wordt Lynde 9 jaar.
Alvast een hele gezellige verjaardag dames!

