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Willemstad, 23 maart 2021.
Geachte ouders,
Zoals u hebt kunnen vernemen, is er de rest van de week school. In het weekeinde zal er
geëvalueerd worden hoe alles verlopen is.
Vanaf morgen wordt er gewerkt met “time slots”: Ouders kunnen ongeacht de “plachi di dia”
de kinderen naar school brengen tussen 4.30u a.m. en 8.00u a.m. en weer ophalen tussen
12.00u en 2.00u p.m.
Dit houdt in dat onze schooltijden door kunnen gaan, zoals we gewend zijn.
Tussen 8.00u en 12.00u kunnen kinderen niet naar school gebracht of opgehaald worden.
Slechts bij zeer bijzondere omstandigheden kan er een uitzondering gemaakt worden.
Wat te doen als een kind op school ziek is en opgehaald moet worden?
Wanneer een leerkracht een ziek kind naar het kantoor stuurt om naar huis te gaan:
- Wordt de ouder van het desbetreffende kind opgebeld.
- Er wordt via Class dojo, app of mail een officiële brief gestuurd naar de ouder, waarin
we de ouder verzoeken om het kind op te komen halen wegen ziekte.
- De ouder vertrekt naar school om het kind op te halen en heeft een kopie van deze brief
bij zich. Wordt de ouder aangehouden, dan kan hij/zij de brief van school tonen en
verder doorrijden naar school.
- Eenmaal op school aangekomen belt de ouder aan en blijft wachten totdat het kind bij
de poort komt.
- De ouder neemt dan het kind mee naar huis.
Mocht uw kind zich ’s morgens al niet lekker voelen, gelieve dan uw kind bij voorbaat thuis te
houden. Onze leerkrachten letten goed op de kinderen en zullen niet aarzelen om een ouder te
waarschuwen als een kind zich ziek voelt.
We blijven hopen en bidden op betere tijden!
Stay safe!
Met vriendelijke groeten,
A.M. van Eenennaam-Maduro, adj

