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INHOUD  
 
Even bijpraten 
Overige berichten 
 

16-10 leerlingen vrij om 
12.00 uur 
Herfstvakantie 19-10 t/m 25 
oktober 
26-10  luizenkammen 
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Even bijpraten;  
 
Subsidie inhaal-ondersteunings programma 
Vanuit het onderwijs is de mogelijkheid geboden, om een subsidie aan te vragen. 
Met deze gelden kunnen mogelijke achterstanden, veroorzaakt door corona, worden 
ingehaald.  
Met het team en met de scholen binnen stichting Condor zijn we in gesprek over wat er 
nodig is en waar we hulpvragen kunnen bundelen. 
Dit kan in de vorm van aanschaf materialen en in de vorm van extra inzet personeel.  
Dit geeft ons als school meer ruimte in het bieden van onderwijskwaliteit, in deze bijzondere 
tijd. 
Mocht uw kind niet in de verwachte lijn van ontwikkeling groeien, kijken we eerst wat er in het 
aanbod vanuit de groep ingezet kan worden.  
Vraag ernaar in het oudergesprek. 
Ik wens jullie fijne oudergesprekken toe. 
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Samenwerking met GGD 
Wij zijn heel blij dat leerlingen tot en met groep 8 met verkoudheidsklachten weer welkom 
zijn op school. De positief geteste coronameldingen in onze omgeving nemen toe.  
Mocht een teamlid, of een leerling positief getest zijn, nemen we contact op met de GGD.  
Zij informeren ons over het bron- en contactonderzoek.  
Zij bespreken het besmettingsrisico en geven advies over de eventueel te nemen 
maatregelen en informatie voor u, als ouders. 
 
 
 
 
 

 
De unieke en speciale Jeugdhonk Carwash straat is een succes geweest, zowel de bezoekers als de 
jeugdhonkers waren erg enthousiast! Bij deze willen we dan ook iedereen ontzettend bedanken voor 
jullie bezoek aan de Carwash straat en/of jullie donaties. De jeugd heeft zich goed ingezet en meer 
dan € 200,00 opgehaald! Hiermee kunnen we komend seizoen weer leuke activiteiten organiseren! 
Bij deze ook een speciale dank aan de bewoners en omwonende van de VeldseHoek voor jullie inzet 
en medewerking aan de Carwash straat! Bedankt! Groetjes, de jeugdhonkcommissie 
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