Nieuwsbrief 16 8 december 2021
Corona nieuws

Nogmaals de regels op een rij:
Verkouden? Blijf thuis!
Verkouden kinderen mogen niet meer naar school. Wij bellen ouders direct wanneer een
kind verkouden is.
Mondkapjes vanaf groep 6
•
•
•
•
•

Alle kinderen vanaf groep 6 worden door de overheid gezegd een mondkapje op te
doen
Het mondkapje regelt u zelf voor uw kind
Wij passen de looproutes aan: groep 6/7 gaat naar binnen en buiten bij de
nooduitgang, dan is er geen contact met andere groepen
De groepen 6 en 8 hebben hun eigen privé-uitgang en hebben geen contact met
andere groepen
Alle teamleden dragen ook een mondkapje in de gangen.

Zelftesten vanaf groep 6
•

Alle kinderen vanaf groep 6 moeten 2x per week een zelftest doen. Dit gebeurt thuis.
Het is nog niet bekend wanneer de school de zelftesten uit kan delen aan de
kinderen.
Naar school
Zo min mogelijk contact:
• Ouders houden afstand op het plein
• Ouders lopen direct door, blijven niet bij het hek
• De oudste kinderen komen zelfstandig
•
En verder:….hopen we dat de scholen open kunnen blijven tot aan de kerstvakantie. We
wachten het af.
Dank aan alle ouders voor uw begrip!

Sinterklaas kwam niet naar school.
Door de aangescherpte corona maatregelen konden Sinterklaas en zijn Pieten vrijdag 3
december niet op school komen. Toch was de dag een groot succes. In de kleutergroepen
werden er pepernoten gebakken en in de hogere groepen werden er allerlei spelletjes
gedaan. Alle kinderen van de groepen 1 t/m 5 mochten een cadeautje kiezen uit de
schatkamer van Sinterklaas. Het was soms lastig kiezen!
In de groepen 6 t/m 8 vierden de kinderen hun eigen Sint ochtend met het uitpakken van de
surprises. Wat hadden de kinderen ook dit jaar weer hun best gedaan: zelfgemaakte
gedichten, met zorg uitgekozen cadeautjes en prachtige surprises. Het was echt een feestje.
Iedereen kon terugzien op een geslaagde dag.

Verlof.
U kunt voor bijzondere gelegenheden verlof aanvragen voor uw kind. U kunt geen verlof
krijgen voor de dagen voor kerst. We begrijpen dat kerst dit jaar niet handig valt. Dat geldt
voor iedereen. School is verplicht verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

