19-08-2021
Beste ouders/verzorgers,
De zomervakantie is bijna voorbij. Aanstaande maandag 23 augustus start het nieuwe schooljaar.
Wij hopen dat iedereen een leuke en mooie vakantie heeft gehad en met goede energie en
gezondheid het nieuwe schooljaar gaat starten.
Met ingang van dit schooljaar zal alle communicatie van school via SchouderCom gaan lopen. Wellicht
heeft u vorig schooljaar al ingelogd op SchouderCom of heeft u hier een link van ontvangen.
Mocht u nog geen inloggegevens via de mail hebben ontvangen, dan horen wij dit graag. Dan kunnen
we die alsnog naar u toe sturen. Klasbord wordt vanaf heden niet meer gebruikt.
Op SchouderCom vindt u onder andere de nieuwsbrieven, bijlage schoolgids met daarin o.a. de
jaarplanning/ schooltijden, blogs vanuit de leerkracht(en) van uw kind(eren), overige belangrijke
informatie en nog veel meer. Ook bestaat er de mogelijkheid om de afwezigheid (bijvoorbeeld i.v.m.
ziekte, doktersbezoek) van uw kind(eren) door te geven en/of kunt u altijd rechtstreeks naar de
leerkracht een mail sturen.
Gisteren heeft u via SchouderCom een brief vanuit ons bestuur Openbaar Onderwijs Emmen
ontvangen met informatie over de komende periode gezien de Coronamaatregelen. Ook staat de
laatste versie van de beslisboom op SchouderCom. Zou u deze beide documenten zorgvuldig willen
doorlezen?
Hieronder staan nog even de schooltijden. De deur is vanaf 8.15 uur open. De kleuters worden op het
plein opgevangen door de eigen leerkracht. De andere leerlingen gaan via de hoofdingang naar
binnen.
Groep 1 t/m 4
Maandag
8.25 uur – 14.25 uur
Dinsdag
8.25 uur – 14.25 uur
Woensdag
8.25 uur – 12.10 uur
Donderdag
8.25 uur – 14.25 uur
Vrijdag
8.25 uur – 12.00 uur (De groepen 1 en 2 zijn de hele dag vrij, De groepen 3 en 4 zijn
op vrijdagmiddag vrij)
Groep 5 t/m 8
Maandag
8.30 uur – 14.30 uur
Dinsdag
8.30 uur – 14.30 uur
Woensdag
8.30 uur – 12.15 uur
Donderdag
8.30 uur – 14.30 uur
Vrijdag
8.30 uur – 14.30 uur
Wij kijken uit naar een fijn, leerzaam en creatief schooljaar!
Team obs De Bascule

