Nieuwsbrief januari 2022

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Gelukkig en gezond nieuwjaar
Het team van de Singel hoopt dat u, ondanks alle maatregelen rondom het coronavirus,
heeft kunnen genieten van fijne feestdagen. We wensen u een jaar vol mooie, enthousiaste
en leerzame momenten.
Welkom nieuwe leerlingen
Zoals in de vorige nieuwsbrief is vermeld, mogen we geen namen meer vermelden van
nieuwe leerlingen. Daarom wensen we op deze manier de kinderen die gaan starten op de
Singel veel plezier toe!

Scholen open
Gelukkig kunnen we vanaf 10 januari weer naar school!
Uiteraard gelden nog steeds de regels/afspraken rondom de coronamaatregelen.

Luizencontrole
De luizencontrole kan vanwege de maatregelen niet gedaan worden door de ouders.
Wilt u daarom zelf uw kind regelmatig controleren?
We willen u ook vragen om, wanneer u luizen/neten ontdekt, dit te melden bij de
groepsleerkracht.

Studiedag
Op dinsdag 1 februari is er een studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij!

Vertrouwenspersoon
Elk jaar gaat de vertrouwenspersoon de groepen 4 t/m 8 langs om te vertellen dat er een
vertrouwenspersoon op school is. De kinderen kunnen met problemen, klachten,
ongewenste situaties e.d. waarmee ze niet terecht kunnen bij de eigen leerkracht, melden bij
de vertrouwenspersonen. Dit jaar hebben we twee vertrouwenspersonen voor de kinderen,
juf Pauline en juf Josephine. De meldingen worden met vertrouwen behandeld. Als er
verdere stappen ondernomen moeten worden, bespreken we dit met het kind.
Ouders kunnen ook bij deze twee juffen terecht. Voor ouders staat ook Jerry van Ulden,
vader van Pepijn uit groep 6, klaar om bij problemen/klachten een luisterend oor te bieden.
U kunt ons, Pauline en Josephine bereiken op de dagen dat we op school zijn of via de email
p.v.bohemen@dewaarden.nl en j.boelhouwers@dewaarden.nl.
Jerry kunt u bereiken via email of per telefoon
jvulden@gmail.com 0621395308

Verjaardagen
Ook de namen van de jarige kinderen mogen we niet meer vermelden in de nieuwsbrief.
Uiteraard mogen de jarigen wel hun verjaardag vieren in de groep.
Wij wensen alle jarigen van januari een fijne verjaardag!

