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BESTE OUDER(S)/ VERZORGER(S),
We kijken terug op een gezellig Sinterklaasfeest. Sinterklaas kon er dit jaar helaas
niet fysiek bij zijn, gelukkig zijn daar tegenwoordig hele goede alternatieven voor
en belde Sinterklaas via Skype naar elke klas. Sinterklaas was ons gelukkig niet
vergeten en had zelfs een Piet naar school gestuurd met wat lekkers en een cadeautje voor iedereen.
Nu Sinterklaas weer terug naar Spanje is, gaan we ons langzaam voorbereiden
op de Kerst. Deze week zijn we al begonnen met het versieren van de school en
de klassen en zijn de bomen opgetuigd om zo helemaal in de kerstsfeer te komen.
We gaan alweer de laatste weken van het jaar 2021 in. Nog even hard werken
met z’n allen en dan straks lekker twee weken genieten van de vakantie.
Francien Soeter

KERSTFEEST
In de school staan de kerstbomen, zijn de gangen versierd en begint het
steeds meer op kerst te lijken. We zijn als team druk met de voorbereidingen
……………………………………………………………………………………………………………………………….
voor de kerstviering
op donderdag 23 december. Helaas mogen daar geen
ouders bij aanwezig zijn en mogen de groepen niet door elkaar, daarom vieren we Kerst dit jaar in onze eigen groep.
Om er samen een gezellige dag van te maken, willen we iedereen vragen om
donderdag 23 december op school te komen in een (foute) kersttrui en met
gekke haren. We zijn heel benieuwd naar de prachtige creaties en truien.
We houden deze dag de gewone schooltijden aan. De kinderen hoeven geen
eten en drinken mee te nemen, daar wordt voor gezorgd. In de middag gaan
we allerlei leuke activiteiten doen rond het thema ‘Licht’. Daarvoor zijn we
nog op zoek naar een blacklight en discolampen, we horen het graag als iemand ons daaraan kan helpen. U kunt dit aangeven bij meester Joost en/ of
juf Elisa.
We gaan er met elkaar een gezellige dag van maken!

ENQUETE
Om zich goed te ontwikkelen, is het van wezenlijk belang dat een kind kan
opgroeien in een veilige omgeving. Een sociaal veilig schoolklimaat hoort daarbij. Wij nemen daarom jaarlijks een leerling-enquête af om een beeld te krijgen hoe onze leerlingen de school ervaren. Het geeft ons bovendien waardevolle informatie over wat onze leerlingen vinden van de school, het onderwijs
en het team.
De leerling-enquête wordt de komende periode afgenomen.

De leerlingen vullen een vragenlijst op de computer in. De leerling-enquête wordt onder
schooltijd uitgevoerd. De gegevens worden professioneel en anoniem verwerkt in het digitale centrum ‘Mijn Onderzoekcentrum’. De resultaten van dit onderzoek helpen ons om de
kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en te verbeteren. De uitkomst wordt besproken
met het team en de MR.
De ouder-enquête is al door heel wat ouders ingevuld; dank u wel! Heeft u dit nog niet
gedaan, zou u dit dan nog willen doen. Alvast bedankt.
De enquête wordt gemaild vanuit ‘Mijn Onderzoekscentrum’, bij sommige ouders is de
enquête in de spambox beland.

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

CORONAMAATREGELEN
Testbeleid bij milde klachten
Sinds vorige week is het ook toegestaan om een zelftest te gebruiken bij milde klachten. Bij een negatieve
zelftest mogen leerkrachten en leerlingen naar school. Een paar uitzonderingen hierop zijn:
* Bij ernstigere klachten, of als milde klachten overgaan in ernstigere klachten, zoals koorts, benauwdheid en
reuk/smaakverlies. Houden milde klachten aan dan wordt een extra zelftest geadviseerd en uiteindelijk ook
een GGD-test.
* Zelftesten zijn ook niet geschikt voor leerlingen of leerkrachten die in quarantaine zitten, bijvoorbeeld door
een besmette huisgenoot. Hier is een negatieve GGD-test nog steeds verplicht op dag 5 om weer naar
school te mogen.
* Voor kwetsbare of ernstig zieke personen zelf, of als iemand in contact komt met kwetsbare personen.

Levering zelftesten
Deze week zouden de zelftesten voor de leerlingen vanaf groep 6 geleverd worden, helaas hebben we ze op
dit moment nog niet binnen gekregen. Zodra deze testen binnen zijn, delen we er vier per leerling uit (2 per
week). Uw zoon/ dochter kan daarna bij de leerkracht terecht voor nieuwe zelftesten.
Nogmaals het is uw verantwoordelijkheid als ouder om te beslissen over het testen van uw kind(eren)

Dagmar is dinsdag 14 december jarig en
Lieve is dinsdag 21 december jarig. Alvast
gefeliciteerd en wij wensen jullie een hele
fijne verjaardag toe

OUDERBIJDRAGE
Even een reminder; vorige week donderdag zijn, in een persoonlijk Parro bericht van juf Francien,
de facturen voor de ouderbijdrage verstuurd. Mocht u deze nog niet betaald hebben, wilt u dit dan
nog doen. Alvast bedankt. De link in de factuur is nog een week geldig, het geld kan natuurlijk ook
overgemaakt worden.

Agenda
DATUM

ACTIVITEIT

Donderdag 23 december

Kerstfeest

Vrijdag 24 december

Alle leerlingen om 12.00 uur vrij

Vrijdag 24 december

Nieuwsboog

Maandag 27 dec t/m vrijdag 7 januari

Kerstvakantie

WIST U DAT…
…

De leerlingen uit groep 4/5/6 en 7/8 een mondkapje cadeau krijgen.

…

Dit cadeautje krijgen ze van de AC en school.

…

Het een erg handig mondkapje is; hij heeft namelijk een extra koord die om de nek gehangen kan worden.

…

Het logo van de school op het mondkapje staat.

…

Alle leerlingen vanmiddag een kleurplaat mee naar huis krijgen voor de kleurwedstrijd ‘75 jaar Ens’.

…

Deze bij de Spar ingeleverd kan worden om kans te maken op mooie prijzen.

Fijn weekend!

