11 mei 2020

Nieuwsbrief maandag 11 mei
Eindelijk was het dan zover: de vlag hing uit, de teamleden waren al vroeg
wakker geworden en om 8 uur stonden we er al helemaal klaar voor: de
school is weer open! Wat hebben we uitgekeken naar deze dag! Ook de
(meeste) kinderen hadden er weer enorm veel zin in en kwamen, bepakt met
grote tassen met laptop en ander schoolwerk, blij de school in gewandeld.
Wat lastig is, is dat we de meeste ouders nu niet meer zien en spreken. Het
schoolplein is immers alleen toegankelijk voor de ouders van groep 1-2.
Mocht er iets zijn dat u met de leerkracht wilt delen, stuur dan even een mailtje
of bel naar school. Het contact tussen ons en jullie is natuurlijk erg belangrijk
en dat missen we nog steeds!

Voorschoolse opvang schooljaar 2020-2021
Naast buitenschoolse opvang wil Ti-Ta Tovenaar gedurende de schoolweken
ook voorschoolse opvang aan gaan bieden vanaf het nieuwe schooljaar 20202021, op de maandag, dinsdag en donderdag. Ideaal voor ouders die vroeg
moeten vertrekken van huis en niet zelf in de gelegenheid zijn hun kind naar school
te brengen. Bij onze voorschoolse opvang kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar op een
rustige manier de dag beginnen. Wij zijn open vanaf 7:00 uur. Kinderen kunnen bij
ons voordat school begint, nog even spelen en ontspannen of hun zelf
meegebrachte ontbijtje nuttigen. De kinderen zijn vrij om zelf een activiteit te kiezen.
Geen stress bij de ouders en bij de kinderen, maar een rustig begin van de dag.
De kosten voor de voorschoolse opvang is hetzelfde als de kosten van de BSO en
bedraagt €7,02. Je kunt voor voorschoolse opvang kinderopvangtoeslag aanvragen.
Mocht u als ouders gebruik willen maken van voorschoolse opvang in het
nieuwe schooljaar of meer informatie willen meld je dan aan via info@titatovenaar.nl.

Bij een minimale bezetting van 5 kinderen per dag kunnen we in het nieuwe
schooljaar starten.

Met vriendelijke groet,
Sandra Krop
Ti Ta Kinderopvangn

Attentie namens ISOB
Vanmorgen ontvingen alle kinderen een prachtige waterfles van ons bestuur. De
ISOB bestaat dit jaar 20 jaar en wie jarig is, trakteert! Eigenlijk wilden we dit doen
met de Koningsspelen maar dat kon dit jaar helaas niet doorgaan. Vandaag is het
ook een feestelijke dag omdat we allemaal weer naar school mogen en hebben alle
kinderen vrolijk gekleurde fles mogen uitkiezen.

Luizen pluizen
Aangezien het luizenpluizen op school niet kan plaatsvinden in deze nieuwe
toestand, willen we alle ouders vragen om thuis goed een luizencheck te doen
bij hun eigen kinderen. Via onderstaande link kunt u vinden hoe een goede
luizencheck uit te voeren. Alvast hartelijk dank!
http://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen

Tot slot
Om de risico’s op verpreiding van het coronavirus te minimaliseren, vragen
we u dagelijks uw kind te controleren op verhoging/koorts/verkoudheid en/of
hoesten. Als uw kind een van bovenstaande symptomen heeft, blijft uw kind thuis!
Mochten we op school constateren dat een kind toch hoest, niest of een
neusverkoudheid heeft, dan bellen we direct de ouders en dient het kind direct
opgehaald te worden. Hartelijk dank voor uw medewerking. Voor onze en uw

gezondheid rekenen we erop dat u zich hier allemaal goed aan houdt.

Met vriendelijke groet namens het gehele team,
Edith Hoegen

