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BESTE OUDER(S)/ VERZORGER(S),
Dat de besmettingen weer oplopen in Nederland hebben we de afgelopen twee weken
helaas ook op school gemerkt. Een aantal leerlingen zitten/zaten thuis vanwege een
positieve test op corona, sommige leerlingen moe(s)ten thuis blijven vanwege klachten
en groep 4/5/6 moest zelfs helemaal in quarantaine. Het onderwijs vindt dan deels
weer thuis en op school plaats. Niet ideaal, maar we doen allemaal ons best.
Complimenten hoe leerlingen, leerkrachten en ouders dit oppakken. In het begin waren er soms nog wel wat problemen, maar inmiddels weet iedereen weer goed hoe
alles online werkt. Afgelopen woensdag heeft de PO-raad weer een nieuw protocol
gemaakt met nieuwe/aangescherpte maatregelen wat betreft corona. Later meer uitleg
hierover.
Vanavond een nieuwe persconferentie; het wordt weer spannend wat ze gaan zeggen.
Wij weten helaas evenveel als u en weten dan ook nog niet of straks wel/ niet de scholen moeten gaan sluiten en wat de eventuele nieuwe maatregelen voor het onderwijs
gaan inhouden. Wij houden u natuurlijk op de hoogte.
Nogmaals veel beterschap en sterkte voor de gezinnen met corona en voor de gezinnen die in quarantaine zitten.
Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!
Francien Soeter

……………………………………………………………………………………………………………………………….

CORONAMAATREGELEN
Naast een nieuw protocol voor het basisonderwijs is er ook een nieuwe beslisboom
deze week gekomen. In de bijlage vindt u deze beslisboom.
Aangescherpte regels zijn:
-Ouders komen niet in de school.
-Externen komen alleen in de school voor (ondersteuning bij) het onderwijsproces.
-Vieringen op school zijn alleen met leerlingen en leerkrachten.
-Activiteiten buiten de school worden ook zonder aanwezigheid van ouders georganiseerd.
-Leerling en leerkracht moeten ook thuisblijven als een huisgenoot coronaklachten heeft
mét koorts/benauwdheid en diegene wacht op een testuitslag.
Daarnaast blijven natuurlijk de andere geldende (basis)regels nog steeds van kracht.

SCHOOLFRUIT
Het schoolfruit is gestart! De afgelopen twee weken hebben we
al lekker kunnen smikkelen van het groente en fruit. Misschien
heeft u op Instagram of Facebook al voorbij zien komen dat er
soms ook bijzondere nieuwe soorten bij zitten. Leuk om zo ook
fruit en groenten te proeven welke we nog niet kennen. Gelukkig
is er altijd genoeg fruit en groenten, zodat er altijd nog iets anders gegeten kan worden mocht het echt niet lekker zijn.

SINTERKLAASFEEST
Gisteren hebben alle leerlingen op school hun schoen mogen zetten, voor de leerlingen die niet
op school waren werd natuurlijk ook een schoentje gezet. Vanmorgen bleken de Pieten te zijn
langs geweest; in elke schoen zat wat lekkers en een klein cadeautje!
Door de nieuwe maatregelen wordt het Sinterklaasfeest op vrijdag 3 december in aangepaste
vorm gevierd. Gelukkig had de commissie er al rekening mee gehouden en staat er een leuk ander
plan klaar. Ouders mogen helaas helemaal niet aanwezig zijn bij het vieren van het Sinterklaasfeest, dus ook niet op het schoolplein. Hoe en wanneer Sinterklaas en de Pieten de school gaan
bezoeken op vrijdag 3 december is nog een verrassing, maar dat het een gezellige boel gaat worden weten we zeker! De kinderen mogen uiteraard verkleed komen als Piet of Sint.

Zoë is maandag 29 november jarig en
Meester Oane is woensdag 8 december
jarig. Alvast gefeliciteerd en wij wensen
jullie een hele fijne verjaardag toe

Agenda
DATUM

ACTIVITEIT

Vrijdag 3 december

Sinterklaas

Vrijdag 10 december

Nieuwsboog

Vrijdag 10 december

Optreden groep 7/8

WIST U DAT…
… Alle groepen afgelopen dinsdag naar buiten zijn gegaan om bloembollen te planten.
… Deze bloembollen rondom de school zijn gepland.
… Groep 7/8 zelfs een ontwerp heeft gemaakt hoe ze de bollen gingen planten.
… We niet kunnen wachten tot ze straks allemaal gaan uitkomen.
… We tijdelijk maar even één schommel hebben.
… De haken van de schommel waren bijna versleten waardoor ze niet meer veilig waren.
… Er nieuwe haken zijn besteld, zodat we snel weer twee schommels hebben!

Fijn weekend!

