
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
We hebben weer een bijzondere periode achter de rug. Maar gelukkig mochten de kinderen 
deze week weer naar school. En hoe! Met een heleboel sneeuw en ijs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vandaag hebben we Carnaval heel klein gevierd. In de eigen groep. Dat was heel gezellig! 
Na de vakantie zien we de kinderen graag weer terug. Dan gaan we weer de hele week naar 
school. De regels van het afzetten op het schoolplein blijven hetzelfde. 
  

• 3 ingangen en uitgangen  
• Ouders staan buiten onder op het benedenplein, met mondkapje.  
       Niet op speelplaats!  
• 1 ouder komt het kind halen  

Oudere kinderen komen zelf naar school  
•  
• 1,5 meter afstand  
• Inloop vanaf 8.20-8.30 uur 

 
Verder zijn de schooltijden als volgt. 
  Uitgang  
Groep 1A –   14.20 uur 
Groep 1B –   14.25 uur 
Groep 2 –     14.30 uur 

Deur gymzaal  

Groep 3 -      14.30 uur   
Groep 4 -      14.25 uur  

Zijingang pannakooi   

Groep 5 -      14.30 uur   
Groep 8 –     14.25 uur 

Deur wijzer 3   

Groep 6 -      14.30  uur 
Groep 7 -      14.25 uur    

Hoofdingang school  

 
Ochtendpauze 
Op woensdag, donderdag en vrijdag hoeven de kinderen geen pauzehap mee te brengen. 
Alleen drinken. Op maandag en dinsdag dus wel een gezonde pauzehap voor de 
ochtendpauze.  
 
 
 
 
 



Lunch 
Na de vakantie zullen we in verband met corona IN de groepen tussen de middag eten. Dat 
betekent dat de kinderen eten EN drinken mee moeten brengen. Graag gezond, dus 
bijvoorbeeld een beker met melk of vruchtensap. Geen priklimonade of dranken met veel 
suiker. 
 
Even voorstellen 
 
Hallo allemaal,  
Mijn naam is Sahar Mokamel. Ik ben 35 jaar. Ik woon in Helmond. Ik heb een 
hele lieve man en twee mooie kinderen in de leeftijd van 6 en bijna 2.  
Per 1 februari 2021 ben ik als stagiaire aan het werk gegaan op basisschool 
Westwijzer. 
Ik loop stage bij juffrouw Marjolijn en juffrouw Femke in groep 7. Dat doe ik 
op maandag, dinsdag en vrijdag.   
Maatschappelijk betrokken zijn, mensen helpen, studeren en lesgeven heb ik 
altijd erg belangrijk gevonden in het leven. Daarom wil ik heel graag in de 
toekomst als juffrouw aan de slag bij de Westwijzer. En ik hoop jullie 
binnenkort te ontmoeten!  
 
Groetjes,  
Sahar :-)  
 
 

Fijne vakantie allemaal 


