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Willemstad, 26 augustus 2022
Geachte ouders/verzorgers,

Eten en drinken
We zitten midden in de warmste periode van het jaar. Het is belangrijk dat uw kind vóór school
en/of in de pauze op school goed eet en drinkt. Maar ook dat hij/zij voldoende water bij zich
heeft op school. Bij de coolers kunnen ze deze bijvullen.
Gezien de uitzonderlijke warmte kunnen de kinderen vanaf maandag i.p.v. hun schoolpolo, ook
een wit (gym) T-shirt dragen tot nader order.
Afzetten en ophalen
Zoals u reeds heeft kunnen vernemen tijdens de informatieavond zullen de kinderen van de
groepen 2 t/m 8 weer zelfstandig naar binnenlopen. Alleen ouders van een kind in groep 1
kunnen tot aan de oktobervakantie hun kind bij de klas afzetten.
Voor het ophalen zal vanaf maandag 29 augustus het volgende gaan gelden:
Bij de eerste bel om 12.25 uur, lopen de ouders/verzorgers van de groepen 1 t/m 4
via de voorpoort naar binnen en halen hun kind bij de klas op. Om opstoppingen in
de hal te voorkomen, vragen we om niet te wachten in de hal maar meteen door te
lopen naar buiten. Zeker nu ook de ouders van de kinderen van groep 5 t/m 8 hun
kinderen binnen komen ophalen.
Bij de tweede bel om 12.30 uur, gaan de kinderen van de groepen 5 t/m 8 vóór hun eigen klas
zitten en wachten tot hun ouder/verzorger hen komt ophalen. U loopt dan samen met uw
kind(eren) weer naar buiten. Ook hier vragen we om niet in de hal te blijven staan, maar meteen
door de hal naar buiten te lopen.
Om 12.45 uur is er geen toezicht meer. De kinderen die nog niet zijn opgehaald zullen naar de
hal gaan, waar ze dan wachten op hun ouder/verzorger. We vragen uw medewerking om uw
kind(eren) tijdig te komen halen. Als iemand anders uw kind komt halen, gelieve dit ook door te
geven aan de leerkracht.
Afspraken met de leerkrachten zijn hierdoor pas mogelijk vanaf 12.45 uur.

Deze aanpassing in het ophalen betreft een proefperiode tot aan de oktobervakantie. Hierna zal
er worden geëvalueerd en zult u vernemen of we met deze manier doorgaan of dat het zal
worden aangepast. Wij vragen de medewerking van eenieder voor een goed verloop.
Controleren persoonsgegevens kind(eren)
Als laatste willen we u vragen de persoonsgegevens van uw kind en u als ouders te controleren
in Profectus.
Het gaat o.a. om de correcte adressen/ telefoonnummers/ noodnummers/ medische gegevens/
contactgegevens van het werk van de ouders/ etc.
Als er veranderingen zijn dan kunt u dit zelf niet aanpassen. Via
Profectus kunt u wel aangeven wat de veranderingen zijn en
gelieve deze dan uiterlijk voor 2 september te hebben
doorgestuurd.

Wij rekenen op uw medewerking en danken u bij voorbaat.
Met vriendelijke groet,
J.M.H. Steijvers, dir.

A. Van Eenennaam, adj.

