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Beste ouders/verzorgers,
Er worden de rest van de week hoge temperaturen verwacht. Een aantal ouders
heeft aan ons gevraagd of het mogelijk is om een zgn. ‘tropenrooster’ in te voeren
voor deze week. Daarom hebben we het volgende besloten:
Woensdag 14 september houden we de gewone schooltijden aan, omdat
dit een halve dag is.
Donderdag 15 september beginnen we om 8.30 u. met de lessen, dit
betekent dat er vanaf 8.15 u. toezicht op het schoolplein is.
De lessen in de ochtend duren dan van 8.30 tot 12.00u. Alle kinderen
blijven deze dag over, zodat we de pauze kunnen inkorten tot een half
uur. ’s Middags is er dan les van 12.30 tot 14.30u.
DONDERDAG 15 SEPTEMBER BEGINT DE SCHOOL OM 8.30 u., BLIJVEN
ALLE KINDEREN OVER EN IS DE SCHOOL UIT OM 14.30!
Vrijdag 16 september hebben de kinderen, zoals al eerder aangekondigd,
vrij i.v.m. een studiedag van het team!
Andere maatregelen die we tegen de warmte treffen:
in de ochtenduren vinden de kernvakken plaats, zodat die voordat het
echt warm wordt, geweest zijn.
Meester Rob, die in het warmste lokaal zit, gaat indien nodig met z’n
groep naar het lokaal van de voormalige taalklas.
Uiteraard wordt de kinderen volop de gelegenheid geboden om te
drinken.

Met ingang van dinsdag 13 september is het team van de Emile Weslyschool
uitgebreid met Atila Kosker. Atila is onze nieuwe conciërge. Hij zal voorlopig
aanwezig zijn op maandag, dinsdag en donderdag van 8.00 tot 14.30 u. We zijn
erg blij met zijn komst en wensen hem een fijne tijd op de Emile Weslyschool toe!
In de eerste nieuwsbrief stond aangekondigd dat er binnenkort een bijeenkomst
van de klankbordgroep zou zijn. De datum is dinsdag 27 september om 20.00u.
geworden. Samen met ouders gaan we plannen maken en bekijken voor de
inrichting van de speelplaats. We hopen dat er zoveel mogelijk ouders komen,
want het schoolplein is niet alleen belangrijk voor de school maar ook voor de
buurt! U komt toch zeker ook?
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