Beste ouders,
Allereerst hartelijk dank voor uw interesse in onze school.
We willen als trotse school onze toekomstige kinderen en ouders graag op school
ontvangen om informatie en inkijk te geven in ons T.O.M. onderwijs. I.v.m. de maatregelen
omtrent Covid - 19, zijn we genoodzaakt dit nu op een andere wijze te organiseren dan we
gewend zijn. Binnenkort vindt u op onze website een digitale inkijk in onze school .
Daarnaast kunt u op een van onderstaande data een afspraak maken voor een informatief
gesprek op onze school. We kunnen u helaas geen rondleiding geven in de groepen.
Normaliter vragen we onze toekomstige ouders om de kinderen mee te nemen voor een
kennismaking met de school. Dit is nu helaas niet mogelijk. We kunnen nu alleen de ouders
ontvangen. We verwachten van de bezoekende ouders dat in de gangen van de school een
mondkapje gedragen wordt.
We hebben onderstaande data gereserveerd
waarop u kunt inschrijven.
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Het is ook mogelijk om ná 3 februari nog een afspraak te maken.
Neem hiervoor contact op met de school tel. 0478-550351

Voor inschrijving op een van bovengenoemde data, kunt u een mail sturen naar
info@petrusbandenschool.nl. Past geen van bovengenoemde data in uw agenda, dan kunt u
contact opnemen voor het maken van een individuele afspraak.
Heeft u of iemand binnen uw gezin op de dag van de rondleiding Covid - 19 gerelateerde
gezondheidsklachten, dan verzoeken we u een andere afspraak te maken.
Dit geldt ook als u 10 dagen voorafgaand aan de rondleiding in nauw contact bent geweest
met iemand die (vermoedelijk) besmet is met Covid-19.
Bij de ingang van de school zullen we u vragen of u Covid-19 gerelateerde klachten heeft,
om uw handen te ontsmetten en uw contactgegevens te noteren.
Graag tot ziens.
Met vriendelijke groet
Gerda Maathuis
directeur basisschool Petrus'Banden

