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Belangrijke data september:
1 september:
2 september:
3 september:
3 september:
24 september:

Kennismakingsgesprekken en informatieavond groep 3
Informatieavond groep 1
Kennismakingsgesprekken
Oud papier
Groep 8 naar de Risk factory

Extra herinnering voor in de agenda:
Woensdag 7 oktober hebben wij onze eerste studiedag. De kinderen zijn de hele dag vrij.
Van maandag 12 oktober tot vrijdag 16 oktober is de herfstvakantie.

Afwezigheid van leerkrachten door RIVM-richtlijnen m.b.t. Corona:
Vorige week zijn 3 collega’s thuis gebleven omdat zij last hadden van verkoudheidsklachten. Normaal
gezien zouden zij gewoon aan het werk gaan met deze klachten. Maar door de regelgeving rondom
het coronavirus mag dit niet. Voordat je getest kan worden en de uitslag hebt, ben je ongeveer 3
dagen afwezig. Het is vorige week gelukt om vervanging te krijgen voor alle groepen. Helaas vrezen
wij ook voor een tijd dat dit niet meer lukt omdat er weinig tot geen invalkrachten zijn door het
ziekteverzuim.
We zullen er alles aan doen om het rond te krijgen en hopen dat we geen klassen naar huis hoeven
te sturen.
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Europaschool online:
De Europaschool heeft een Facebook en een Instagram account. Op deze accounts zetten
we korte berichten over van alles wat we doen en ontdekken. Hiermee houden we
uiteraard rekening met de privacy van onze leerlingen. Volgt u ons al?

Luizencontrole:
Het is niet mogelijk om luizencontroles te doen op school. Wilt u zelf uw kind(eren) controleren op
hoofdluis of neten? Mocht u onverhoopt luizen/ neten aantreffen binnen uw gezin, dan horen wij dat
graag. Wij kunnen dan de andere ouders ook op de hoogte brengen zodat we de luis zo snel mogelijk
weer kwijt zijn.

De volgende nieuwsbrief verschijnt de eerste week van oktober.

Brusselstraat 15 – 7559 NN – tel:074-2781100 – dir. Anne Ensink
Email: directie.europaschool@primatohengelo.nl – www.europa-school.nl

