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Bij meer dan 3x te laat komen, treedt ons
‘te laat komen protocol’ in werking.
Het is op dit moment nog niet duidelijk tot
hoe lang we met een continurooster gaan
werken. Mocht dit weer gaan veranderen,
dan zullen we u daarover informeren.

Winkel in de school?
Sinds de heropening van de school
hebben we een bijzonder filiaal van de
Albert Hein bij ons in het gebouw
.
Hieronder kunt u zien hoe dit eruit ziet.

Goede Vrijdag: alle
leerlingen zijn vrij
Tweede Paasdag: alle
leerlingen zijn vrij

Continurooster
Vanwege de nieuwe corona-maatregelen
hebben wij op school opnieuw het
continurooster ingesteld. Dit betekent dat
de kinderen elke dag (maandag tot en
met vrijdag) les hebben van 08.30 tot 14.00
uur.
Alle kinderen worden ‘s ochtends tussen
08.20 en 08.28 op het schoolplein
verwacht. Ze gaan daarna per groep naar
binnen.
Om de lessen op tijd te kunnen laten
starten, is het belangrijk dat u ervoor zorgt
dat uw kind vóór 08.28 op het plein
aanwezig is. De klassen gaan op dat
moment naar binnen. Te laat komen wordt
geregistreerd door de leerkracht.

De kleuters leren hier binnen het thema
‘winkel’ alles over boodschappen, prijzen,
kassa, aanbiedingen, enz.

Medezeggenschapsraad (MR)
Goedemiddag ouders van De Delta,
Mijn naam is Abel de Vries, ik ben 45 jaar.
Mijn zoon zit in groep 5 op De Delta. Ik ben
werkzaam in het Park Inn Hotel in
Amsterdam-West.

Vorig jaar heb ik me aangemeld bij de
medezeggenschapraad (MR). Ik
vertegenwoordig hier de ouders van De
Delta. Abs en Hannie zitten vanuit het
team in de MR.
Toen ik werd gevraagd om MR-lid te
worden, wist ik niet wat me te wachten
stond.
Maar omdat ik het belangrijk vind om
betrokken te zijn bij alles wat speelt op de
school van mijn zoon, heb ik me
aangemeld.
Het is interessant om te zien wat er gebeurt
op school en de beslissingen die er worden
gemaakt. En dat je meedenkt over zaken
op school. Helaas ben ik op dit moment
de enige ouder die in de MR zit. We zijn
daarom op zoek naar een tweede ouder
die ook betrokken wil zijn en MR-lid wil
worden.
Dus wil jij meepraten over wat er gebeurt
op De Delta en vind je het interessant om
bij beslissingen betrokken te worden….
dan is de Medezeggenschapsraad zeker
ook interessant voor jou.
Kom en meld je aan!

Mocht uw kind positief getest zijn op
corona, dan graag meteen
bellen/inspreken zodra dit bekend is en
daarnaast een mail sturen naar:
directie@ikcdedelta.nl We kunnen als
school dan gepaste maatregelen nemen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Aanmelden broertje/
zusje
Heeft u thuis nog kinderen onder de 4 jaar,
die nog niet bij ons op school staan
ingeschreven? Dan willen we u vragen om
dit zo snel mogelijk alsnog te doen, zodat
we weten op hoeveel kinderen we
volgend schooljaar kunnen rekenen. U
kunt een inschrijfformulier aanvragen via
de leerkracht van uw zoon/dochter of via
de administratie: administratie@ikcdelta.nl
of bellen naar 036-5330237.
We kunnen het inschrijfformulier dan naar
u mailen of een geprint exemplaar
meegeven aan uw zoon/dochter.

Rapportgesprekken

a.bosma@ikcdedelta.nl (Abs)

De rapportgesprekken voor groep 1 t/m 7
in maart zullen net als vorige keer
telefonisch of via Google Meet worden
gehouden. U krijgt hierover verder bericht
via de leerkracht van uw kind(eren).

Ziekmelden

Wijkteam Stedenwijk

Als uw kind ziek is, kunt u dit telefonisch
aan ons doorgeven. Graag bellen tussen
08.00 en 08.30 uur, zodat we dit op tijd aan
de leerkracht van uw zoon/dochter
kunnen doorgeven. Mocht u niemand te
pakken krijgen, dan kunt u de ziekmelding
altijd inspreken. In dat geval graag niet
alleen de naam van uw kind doorgeven,
maar ook de groep waarin uw kind zit + de
reden van afmelding.

Wijkteams Stedenwijk en Literatuurwijk zijn
er voor bewoners die hulp of
ondersteuning nodig hebben. De
wijkwerkers weten veel van zorg en welzijn.
Ze brengen Almeerders bij elkaar en
zoeken samen met u naar de oplossing. In
de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een
flyer van het wijkteam waarin u kunt lezen
waar zij hulp bij kunnen bieden.

Dit kan per mail bij:
h.vanstraaten@ikcdedelta.nl (Hannie) of

Zeker nu de corona-maatregelen zijn
aangescherpt is het voor ons belangrijk om
te weten waar uw kind last van heeft
(verkoudheid, koorts, andere klachten,
enz.)

