Nieuwsbrief 12 17 november
2021
Corona
Helaas, de maatregelen zijn weer strenger geworden.
Voor school zijn de officiële maatregelen nog niet bekend.
Houdt u rekening met het volgende:
In de school:
•
•
•
•
•

Is het fris door het ventileren. Geef uw kind een extra vest mee.
Bezoekers dragen een mondkapje in de school;
Op school kan geen 1,5 meter afstand gehouden worden bij het brengen van de
kinderen. Draagt u daarom een mondkapje in de school;
De informatieavond voor de groepen 7 en 8 over VO (voortgezet onderwijs) wordt
online gehouden;
De rapportgesprekken kunnen op school zijn. Draag een mondkapje in de gang.

De lessen:
•
•
•
•
•

Er zijn weer steeds meer kinderen in quarantaine: uw kind krijgt dan onderwijs op
afstand;
Er zullen weer eerder klassen in quarantaine moeten;
Bij zieke leerkrachten is er geen inval;
Als de leerkracht niet ziek is, is er onderwijs op afstand;
Als de leerkracht ziek is, is er geen onderwijs op afstand.

Ziek of verkouden:
•
•

Zieke of (erg) verkouden kinderen of personeelsleden worden naar huis gestuurd;
Laat a.u.b. uw kind testen bij verkoudheid of ziekte. Er zijn testen speciaal voor
kinderen.

Vieringen:
•

Sint en kerst worden gevierd. We maken het leuk voor de kinderen. Hoe we dat
doen, hoort u later van ons.

Beste kinderen en ouders,
Wij kregen vanmorgen bericht van Sint en zijn Pieten. Hierin meldde hij ons de laatste
belangrijke zaken voor de komende weken. Hieronder voor u een overzicht.
O, kom er eens kijken wat ik in mijn schoentje vind!
• Sint laat ons weten dat de kinderen uit alle groepen op woensdag
24 november hun schoen op school mogen zetten.
• De kinderen mogen vanaf donderdag 18 november een schoen meenemen
naar school.
Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint! (onder voorbehoud)
• Sint en zijn Pieten brengen op vrijdag 3 december een bezoek aan school!
• De kinderen zijn gewoon om 14.00 uur uit.
Surprise: voor de groepen 6, 7 en 8!
• Denk eraan dat de surprise, met gedicht, uiterlijk donderdag 29 november op
school moet zijn!

Hulpouders gezocht
Wij hebben uw hulp nodig, kunt u helpen?
Laat het weten aan juf Monique of aan de leerkracht.
Vrijdag 3 december vanaf 12.00 uur versiering van de sint opruimen
Maandag 6 december kerstboom in de hal opzetten en versieren
Vrijdag 24 december kerstboom opruimen.
Verder zoeken we een ouder die bij de bieb op school de kinderen kan helpen met het ruilen
van de boeken.

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 leerrechtambtenaar.

Steppen
Steppen is heel populair.
De step kan niet binnen staan.
Als uw kind met de step naar school wil, moet de step buiten (met een slot) staan. Of u
neemt hem weer mee naar huis.

Taalles voor ouders.
Na de herfstvakantie is de taalles voor ouders van start gegaan.
Er zijn nu 12 ouders die hieraan meedoen. De taalles is vooral gericht op ouders van de
basisschool. Er komen onderwerpen aan bod als: praten met de leerkracht, leren op school
en thuis en meehelpen op school.
Wilt u ook meedoen, dan kunt u zich bij de leerkracht van uw kind opgeven voor de
volgende cursus.

