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We zijn weer begonnen! En wat een mooie start hebben
we gehad. Alle groepen werden welkom geheten door
de leerkrachten, en dit keer stonden juf Gonnie, juf Astrid
of juf Andrea de nieuwe leerlingen op de speelplaats op
te wachten, best wel even spannend…...
Daarom een extra hartelijk welkom voor Anna, Liam,
Eline, Jesse en Jayden in groep 1-2A en Gijs, Oscar, Ravi,
Jovany, Senna, Roos, Benthe, Linn en Mex in groep 1-2B.
We wensen jullie heel veel plezier bij ons op de
Werenfridus en hopen natuurlijk ook dat jullie heel veel
zullen leren!

Personele zaken

In alle groepen hebben we gelukkig volledige bezetting. Juf Anneke heeft haar taken weer
kunnen hervatten is is vol goede moed gestart in groep 4. Juf Celeste vervangt vooralsnog juf
Marije op woensdag, donderdag en vrijdag. Als er veranderingen hierin plaatsvinden laten we u
dat zo spoedig mogelijk weten.

Gevonden voorwerpen

Omdat ouders niet in school komen is de kans groot dat gevonden voorwerpen langdurig blijven
liggen. Om dit te voorkomen vragen we u om de naam van het kind op de broodtrommel en
drinkbeker te zetten, zodat wij makkelijker in staat zijn om de eigenaar te traceren

Schoolafspraken rondom corona

Door het coronaprotocol lopen dingen anders dan dat we gewend
zijn. Maar met uw medewerking lukt het ons om alles zo goed
mogelijk onder controle te houden.
*Onze complimenten aan iedereen die er voor zorgt dat de
anderhalve meter afstand gehanteerd wordt. Wij willen u wel vragen
om bij de ingang/uitgang van de groep voldoende ruimte te geven
aan passerende voetgangers.
* Haalt u uw kind(eren)met de auto? Wees alstublieft extra alert, omdat er vanuit diverse
richtingen leerlingen op de fiets komen! Met name bij de zij- en achterkant van de school is dit
het geval.
*Wanneer uw kind gezondheidsklachten heeft die mogelijk te maken kunnen hebben met het
coronavirus, neem dan contact op met school om te overleggen. Ook kunt u op de RIVM-side
informatie hierover vinden.
*Als u iets wilt bespreken met de leerkracht van uw kind kunt u het beste contact zoeken via de
Parro-app. Indien noodzakelijk kan er een afspraak op school gemaakt worden.

* Op onze site vindt u onder andere de agenda voor dit schooljaar. Deze is tamelijk summier,
omdat wij niet weten hoe het in de nabije toekomst zal gaan, wat wel en niet mag. We houden u
zo veel mogelijk op de hoogte via de Parro-app.

Info-gids

Op onze site vindt u ook de actuele infogids. Hierin staan alle praktische zaken zoals
gymroosters, vakanties en speciale activiteiten: www.werenfridus-wervershoof.nl (Vervolgens
menu-praktische info-infogids 2020-2021)

Schilderwerk

In de zomervakantie is de buitenkant van de Werenfridus opnieuw in de verf gezet. Alles ziet er
weer strak en glanzend uit. Tevens is de fietsenstalling meegenomen in de schilderbeurt,
waardoor het aanzien er echt op vooruit is gegaan.

Schoolplein op de schop

Ruim twee jaar zijn we bezig met het voorbereiden van het realiseren van een nieuw schoolplein.
Leerlingen zijn gevraagd wat ze willen, teamleden hebben hun zegje gedaan, diverse bedrijven
hebben hun creativiteit er op losgelaten. UIteindelijk zijn in de zomervakantie de definitieve
contracten getekend en gaat het gebeuren: ons schoolplein wordt volledig vernieuwd!
Als alles volgens de planning gaat verlopen is voor het einde van dit kalenderjaar alles
gerealiseerd. Nieuwsgierig? Zo gauw we concrete data hebben krijgt u specifieke info! Zoals op
onderstaande foto wordt het niet, maar minstens net zo mooi!

