Nieuwsbrief juni 2020
SBO Petraschool

Vanuit de directie:
Beste ouders.

Contactgegevens
Adres: Faunuslaan 19,

Hierbij weer een korte update.
Corona:
Allereerst wil ik iedereen enorm bedanken voor het
meedenken en het handhaven van alle
Coronamaatregelen. Inmiddels is er een tweede protocol
uitgebracht. Er zijn niet veel veranderingen voor ons. De
veranderingen zijn:

5631 KN, Eindhoven
Tel.

: 040-2430970

www.sbopetraschool.nl

Belangrijke data
17-6-2020

Vrijwilligers in de school:
Er mogen bijvoorbeeld wel weer ouders komen om te
helpen bijvoorbeeld bij het uitzoeken van boekjes in de
bibliotheek.

Studiedag, leerlingen vrij

Ouders in de school:
De ouders mogen nog steeds niet de school binnenkomen.
De MR en school hebben besloten een uitzondering te
maken voor nieuwe ouders die voor een
kennismakingsbezoek of inschrijving. Zij komen niet de
klassen in, moeten klachtenvrij zijn en houden natuurlijk ook
1,5 m afstand.

7-7-2020

Het naar school komen:
Vanuit de GGD hebben we een overzicht gekregen,
wanneer uw kind naar school kan komen en bij welke
klachten uw kind thuis moet blijven. Bij deze nieuwsbrief zit
een schema van de GGD: hoe nu te handelen volgens de
nieuwe richtlijnen.
Alle kinderen kunnen weer naar school komen, ook als ze
gezinsleden hebben, die in de risicogroep vallen of als
kinderen zelf in de risicogroep vallen. Uw kind moet wel
klachtenvrij zijn. Kinderen die volgende week nog afwezig
zijn, melden wij bij de GGD arts en/of leerplichtambtenaar.
Zij nemen dan contact met u op.

8-7-2020

3-7-2020
Rapport mee naar huis

Afscheidsmiddag
schoolverlaters
8-7-2020
Nieuwe groependag

t/m
10-7-2020
Schoolverlaters vrij
10-7-2020
School om 13.00 uit
Zomervakantie
24-8-2020
Eerste schooldag
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Woensdag 17 juni is er een studiedag en hebben de leerlingen die dag vrij.
Bij deze wens ik u en fijn zonnig week toe,
namens het team van de Petraschool.

Nieuws van de bibliotheek:
In de afgelopen Coronaperiode is meer en meer duidelijk geworden dat niet iedereen
de mogelijkheden heeft om goed thuis onderwijs te volgen. Hierdoor zijn er verschillende
initiatieven gestart om gezinnen die het niet breed hebben te ondersteunen met
middelen.
De Bibliotheek Eindhoven is recentelijk benaderd door een instantie met de vraag of wij
een aantal (refurbished) laptops een goede plek kunnen geven. Deze laptops
hebben een schone installatie van Windows 10, maar verder is ons niet bekend of er nog
andere software geïnstalleerd is.
Wij zijn op dit moment aan het inventariseren hoeveel laptops wij een plekje zouden
kunnen geven.
Zijn er gezinnen die interesse hebben in zo’n laptop? Geef het dan door aan school. Dit
kan via de leerkracht of rechtstreeks bij de administratie van school. Schroom niet, want
het gaat echt om groot aantal.
Graag zouden wij dit eind van deze maand, uiterlijk 30 juni, willen weten. Alvast
bedankt!
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Nieuws vanuit de MR:
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Stroomschema wanneer uw kind wel/niet naar school mag komen
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