Donderdag 25 maart 2021

Klimophetnieuws
see further for English
Ga niet naar het buitenland
Brief van het bestuur van Meerprimair
Groepen 1 t/m 5 vrijdagmiddag 26 maart vrij

Ga niet naar het buitenland!!!
De overheid geeft het dringende advies om tenminste tot de zomervakantie niet naar het
buitenland te gaan.
Ouders en kinderen die uit het buitenland terugkomen moeten tien dagen in quarantaine en dat
betekent dat kinderen 10 dagen geen onderwijs kunnen krijgen.
Wij hopen dat u dit advies van de overheid opvolgt.

Brief van Meerprimair
Het schoolbestuur is ook zeer bezorgd over de situatie rondom de ontwikkelingen van het Corona
virus.
Nu ook blijkt dat steeds meer kinderen besmet raken is het handhaven van alle maatregelen zeer
belangrijk.
Het bestuur van Meerprimair heeft een brief voor u opgesteld die u kunt lezen met de volgende
link: brief Meerprimair.

Groepen 1 t/m 5 vrijdagmiddag 26 maart vrij
Aanstaande vrijdagmiddag zijn de groepen 1 t/m 5 vrij.
De groepen 1 t/m 4 gaan om 11.55 uur uit en de groepen 5 om 12.05 uur.

Do not go abroad
Letter from the board of Meerprimair
Groups 1 to 5 Friday afternoon March 26 free

Do not go abroad !!!
The government is urging you not to go abroad at least until the summer holidays.
Parents and children who return from abroad have to be quarantined for 10 days, which means
that children cannot receive education for 10 days.
We hope that you will follow this advice from the government.

Letter from Meerprimair
The school board is also very concerned about the situation surrounding the development of the
Corona virus.
Now that it appears that more and more children are becoming infected, enforcement of all
measures is very important.
The board of Meerprimair has prepared a letter for you that you can read with the following link:
brief Meerprimair.

Groups 1 to 5 Friday afternoon March 26 free
This Friday afternoon, groups 1 to 5 are free.
Groups 1 to 4 leave at 11:55 am and groups 5 at 12:05 pm.

