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Beste ouders en-of verzorgers,
Mijn naam is Jerry Djoegan.
Ik heb het genoegen om directeur te mogen zijn
van de mooie CBS De Wegwijzer. Freerk is zoals
bekend met pensioen, maar heeft wel samen met u
en de docenten een bijdrage geleverd aan een
school waar men trots op mag zijn.
De omstandigheden zijn helaas dusdanig dat de
“oude, vertrouwde” wijze van ontmoeten en
kennismaken niet meer vanzelfsprekend zijn. Dit
betekent voor mij een zoektocht naar wat
verantwoord is, maar ik heb er vertrouwen in dat
dit wel goed gaat komen. Neemt niet weg dat ik mij
op korte termijn nog nader zal gaan introduceren.

Contact met ouders:
• Informatieoverdracht tussen ouder en leerkracht
vindt zoveel mogelijk telefonisch of via de mail plaats.
• Waar nodig en in overleg mogen ouders op afspraak
op het plein en/of in de school komen. Vooraf vindt er
altijd een triage moment plaats. We stellen u een
aantal vragen om te beoordelen of u klachtenvrij bent
voordat u de school in komt.
De gezondheid en welbevinden van leerlingen, ouders
en docenten is van onschatbare waarde!

Start:
Nog een paar dagen genieten van het mooie weer
en dan hopen we alle leerlingen maandag (17-82020) weer te mogen verwelkomen op school! We
hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie gehad
hebben en zijn erg benieuwd naar alle
vakantieverhalen.
Afgelopen week zijn wij als team weer begonnen.
We hebben de klassen ingericht, de nodige
voorbereidingen getroffen en overleg met elkaar
gehad hoe we vanaf volgende week weer een goede
start kunnen maken.
Zoals jullie weten was juf Lisette voor de
zomervakantie weer een aantal dagen aanwezig op
school. Dit zal zij verder gaan uitbreiden.
Juf Lisette zal starten met vijf ochtenden in de
week. De middagen zal meester Bart de groep van
haar overnemen. Juf Lisette zal haar
werkzaamheden als intern begeleider weer gaan
oppakken.
De huidige stand van zaken rondom de coronacrisis
hebben we uiteraard ook besproken. We hebben
besloten om vooralsnog de regels van voor de
vakantie te hanteren (zie bijlage) met aanvullingen
vanuit het ministerie aangaande “oudercontacten”.
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We wensen alle leerlingen en
hun ouders een hele fijn
schooljaar!
Team CBS De Wegwijzer

