Nieuwsbrief
Looproutes en oversteekplaats brigadiers:
Samen met de brigadiers zijn de looproutes vastgesteld, zodat het wegbrengen en ophalen volgens
de richtlijnen kan verlopen. Hierbij het verzoek om als u uw kind ophaalt via het veld, toch gebruik te
maken van vaste oversteekplaats. De laatste paar dagen zijn er gevaarlijke situaties ontstaan omdat
ouders, grootouders vanaf het veld tussen de geparkeerde auto’s door oversteken ter hoogte van de
Berthastraat.

Kermis 2020:
De gemeente heeft laten weten dat de kermis in Oerle dit jaar plaatsvindt op het evenemententerrein naast de school. Meer informatie leest u in de nieuwsbrief van de gemeente Veldhoven
https://www.veldhoven.nl/nieuws/2020/09/08/kermis-oerle-gaat-door-op-andere-plek
De dagen waarop we niet op het veld kunnen spelen, zal er in twee groepen tijdens de kleine en in de
grote pauze op het schoolplein gespeeld worden.
Aanvullende informatie over de looproutes wordt volgende week gestuurd.

Beslisboom Corona:
Ter verduidelijking van de beslisboom:
In de beslisboom is niet de leeftijd, maar de groep leidend.
In de beslisboom van 0-6 jaar wordt aangegeven: groep 1 + 2 van de basisschool (groep is leidend).
In de beslisboom van 7-12 jaar wordt aangegeven: groep 3 – 8 van de basisschool (geldt ook voor
jongere kinderen, groep is leidend).
Als school dienen wij ons ook aan deze richtlijnen te houden.

Gevonden voorwerpen:
Er liggen al een tijdje twee sleutels op de eigenaar te wachten.
Mocht je een sleutel kwijt zijn, dan laat maar weten om welke sleutel het gaat.
Maandagochtend en dinsdagochtend worden de gevonden voorwerpen buiten op het schoolplein op
de picknickbank neergelegd. Mocht je nog iets kwijt zijn, dan kan je kijken op de picknickbank. Het is
de bedoeling dat de leerlingen zelf even kijken. Een ouder van de onderbouw mag natuurlijk
meekijken. Wat niet is opgehaald, gaat na dinsdag naar het goede doel.

Agenda:
- 18 september studiedag: Alle leerlingen vrij!

Bijlage:
- Oproep ouders GMR
- Bredeschool Veldhoven
- Typetuin
- ANWB flyer

