
 WIST U DAT...? 

 … onze school weer is aange-

meld voor SCHOOLFRUIT? Dit fruit is 

voor alle kinderen; we krijgen het 

gratis. U hoeft vanaf 9 november 

geen tussendoortje meer mee te  

geven. Het is gezond én leuk, want 

de kinderen proeven allerlei soorten 

fruit. Water en lunch moeten natuur-

lijk nog wél mee naar school.  

     NIEUWSBRIEF     OBS DE MONCHYSCHOOL 
                  29 OKTOBER 2020 

 

 

 VERJAARDAGEN 

         4 november: Deanna 

 9 november: Rosanne 

      14 november: Raed & Louay 

 18 november: Taner 

 20 november: Noa 

 21 november: Dastan & Jair 

 24 november: Elliah  

  

   CORONA  
   Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. Tot nu toe gaat het goed: er 
zijn nog geen besmettingen in de school. Als we allemaal goed op blijven 
letten, kunnen we het hopelijk zo goed houden. 

Nog even de regels op een rijtje. Wanneer blijft uw kind thuis? 

 Als uw kind koorts heeft of benauwd is, of als een huisgenoot koorts 
heeft of benauwd is. De klachten moeten 24 uur over zijn, dan mag 
het kind weer naar school; 

 Als een ouder/verzorger of ander gezinslid zich laat testen. Tijdens 
het wachten op de uitslag blijft het kind thuis; 

 Als een ouder/verzorger of ander gezinslid corona heeft, blijft het 
kind 10 dagen thuis. We zorgen voor werk dat het kind thuis kan  
maken. 

 BELANGRIJKE DATA 

          2 november: informatie  

 over de middelbare school voor ouders van 

 groep 7 en 8  

 6 november: Nationaal Schoolontbijt, 

 alle kinderen ontbijten op school 

10 en 12 november: stages voor groep 7 en 8 

 26 november: MR  
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… we twee nieuwe medewerkers  

hebben? Heeft u al kennis gemaakt? 

Links op de foto is WILMA KANNINGA, 

zij is conciërge en werkt op maandag-

ochtend en donderdagochtend. 

Rechts zit FRANCIS LABRIE, zij is  

administratief medewerkster en werkt 

op woensdagochtend. We zijn blij met 

deze nieuwe collega’s! 

 

... de Monchyschool meedoet met 

het NATIONAAL SCHOOLONTBIJT? 

Op vrijdag 6 november hoeven de  

kinderen niet thuis te ontbijten. De 

klassen zullen gezellig ingericht zijn 

met gedekte tafels. De kinderen 

kunnen lekker ontbijten. En op  

deze manier ook elkaar weer wat 

beter leren kennen.  


