Start schooljaar 2020-2021
Wat is het fijn om de leerlingen weer in de school te zien!
Wij kijken terug op een mooie start.
Startgesprekken maandag en dinsdag
De startgesprekken zijn over het algemeen prima verlopen.
Wij gaan volgend jaar wel zorgen voor een extra berichtje in de laatste vakantieweek, zodat
iedereen een herinnering heeft voor de tijd van het gesprek.
Leerjaar 1-4 en de D-klassen hebben ook volgend schooljaar het gesprek op maandag (dit is dus geen
lesdag)
Leerjaar 5-6 hebben hun gesprek later in de week en hebben op maandag les.
Schoolactiviteit donderdag
Leerjaar 1-2 en de D-klassen hebben een fantastische dag gehad met RawResonance. Een
echte muziekbattle!
Leerjaar 3-6 zijn naar de scouting in Voorschoten gegaan. Het programma was leuk. Helaas werkte
het weer niet mee en bleek de ruimte te klein.
De klassen zijn eerder terug gegaan naar school en hebben hier een alternatief programma gedraaid.
Dit was prima.
Voor deze klassen gaan wij wat voor volgend schooljaar beter passend is.
Maandag 7 september
Vanaf maandag 7 september draaien wij het normale programma.
Afgelopen week kregen wij te horen dat wij op een aantal LOL-plekken niet kunnen starten. Er wordt
op dit moment gezocht naar nieuwe plekken. De ouders van de leerlingen die op een andere LOLplek starten hebben dit telefonisch te horen gekregen.
Ophalen
Op dit moment loopt het ophalen nog niet helemaal soepel. Wij gaan hierom wat ruimte creëren.
De ouders die hun kind ophalen, kunnen dit vanaf 15.05 uur bij het fietsenplein doen. De leerlingen
wachten binnen tot de ouder er is. Wij starten op maandag 7 september met het nieuwe ophalen.
Corona
Langs deze weg willen wij u eraan herinneren dat leerlingen die verkouden zijn en/of koorts hebben
niet naar school kunnen komen.
Mocht een leerlingen verkouden op school zijn, dan wordt u gebeld om uw kind op te halen.
Wij begrijpen dat dit niet prettig is, maar met elkaar moeten wij zorgen voor ieders gezondheid.
Na een test (met een negatieve uitslag) of als de klachten voorbij zijn is uw kind weer welkom.
Voor de teamleden gelden dezelfde afspraken. Het kan dus zijn dat uw kind les krijgt van een andere
collega of dat wij u bellen omdat wij die dag geen les kunnen geven. (duimen dat dit niet nodig is)
Mocht u een afspraak hebben binnen de school vragen wij u te registreren bij binnenkomst.
SchouderCom
Nog niet iedere ouder heeft zich aangemeld bij SchouderCom.
SchouderCom is vanaf dit schooljaar het enige middel waarmee wij communiceren.

Het is belangrijk dat uw e-mailadres bekend is op school! Geef uw emailadres dan aub door aan de
leerkracht of de administratie.
SchouderCom kunt u ook installeren op de mobiele telefoon.
Het maandnieuws is ook te vinden op de website www.praktijkcollegehetmetrum.nl
Kantine
De kantine gaat nog niet open.
Wij gaan eerst zorgen voor een coronaproef-kantine. Zodra de kantine gaat starten ontvangt u
hierover bericht.

