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Webinar kennismaking met Veronica Kleipool directeur ad interim
Zoals al aangekondigd in mijn introductiebrief stel ik het erg op prijs om kennis te maken met
de ouders/verzorgers van deze prachtige school.
Ik vind het belangrijk te horen wat er zo leeft onder de ouders, wat gaat goed en hoe willen
we in de toekomst verder?
Helaas, in plaats van een ouderavond of een koffie-ochtend, wordt het een online ontmoeting.
Er zijn twee momenten volgende week waarin ik klaar zal zitten om jullie via Google Meet te
ontmoeten:
Woensdag 25 november om 9:00- 9:30 klik hier voor de link
Vrijdag 27 november om 9:00-9:30 klik hier voor de link
Een individuele afspraak kan natuurlijk ook, neem dan contact met me op.
ik zie ernaar uit jullie te ontmoeten!

Website
Omdat ouders al langere tijd niet meer de school in mogen en aangegeven hebben zo graag te
horen wat er in de groepen gebeurt hebben we onze website aangepakt. Als u naar het kopje
“Schoolleven” gaat dan vindt u daar de verschillende bouwen en ook een pagina van de
vakdocenten. Bij de bouwen heeft elke groep een eigen pagina. Elke maand zullen we deze
pagina vernieuwen zodat u ook de leuke dingen meekrijgt van de school.
Veel leesplezier.

Correcte e-mailadressen en telefoonnummers
Zoals gezegd zijn we bezig om alle contactgegevens 'up-to-date' te maken, omdat we de
communicatie via ons administratiesysteem ParnasSys willen gaan stroomlijnen.
We moeten helaas constateren dat niet alle gegevens correct in dit systeem staan.
Binnenkort ontvangen de ouders/verzorgers van de midden- en bovenbouw hiervoor een
Google Form om in te vullen.
Dank voor uw begrip en medewerking!

Traktaties
Vanwege de verscherpte maatregelen en op advies van de GGD hebben we afgesproken dat
traktaties alleen voorverpakt mogen zijn. Het is heel erg jammer van al die heerlijke
zelfgebakken lekkernijen, maar nu toch maar even niet!

Ventilatie
De Eilanden heeft een ventilatiesysteem dat voor goede luchtverversing zorgt. Het is dus
voldoende om de ramen tijdens de lessen op een kier te zetten, maar we zetten in de pauzes de
deuren en ramen wel even tegen elkaar open om goed door te luchten. Het is dus wel
belangrijk om te zorgen dat uw kind in de winter een vest of een trui bij zich heeft.

Sint en Kerst
We zijn op school druk bezig met de voorbereidingen van Sint en Kerst. Ook over het
versieren van de school is al nagedacht. Dat het anders zal zijn is duidelijk, maar we gaan er
voor de kinderen weer een mooie decembermaand van maken. Zo gauw hier meer over te
vertellen valt hoort u het.

Verkeersveiligheid rond de school
De verkeerssituatie rondom de Eilanden is al jaren een punt van aandacht waar we aan
werken. Omdat de donkere (en natte) maanden weer zijn aangebroken willen we jullie wijzen
op het volgende:
Omdat we zien dat er deze maanden vaker kinderen met auto’s naar school gebracht worden
willen we jullie even herinneren aan de veilige manier van vertrekken na het brengen van
jullie kinderen. In plaats van bij de brug (zie de rode cirkel) de auto te keren kunnen jullie via
een mooie lus het eiland verlaten. Zo ontstaan er geen onveilige situaties en kunnen alle
kinderen op een prettige manier naar school komen.
We hopen op jullie medewerking, zodat we geen onnodige gevaarlijke situaties creëren en
jullie met plezier jullie kinderen naar de Eilanden kunnen brengen.
Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met:
Ruth Bekker – de Eilanden via r.bekker@eilanden.espritscholen.nl of
Frans de Vries – Verkeersouder via Frans@devriesproducties.nl

