Nieuwsbrief 15 1 december 2021
Corona nieuws
Op vrijdag 26 november is er een nieuwe persconferentie geweest.
Dit keer met maatregelen voor de scholen. Gelukkig blijven de scholen open!
•
•
•
•

Het gaat om:
Niet verkouden naar school
Mondkapjes vanaf groep 6
Zelftesten vanaf groep 6

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 komt niet naar school.
Door de aangescherpte corona maatregelen komen Sinterklaas en zijn Pieten vrijdag 3
december niet op school. We gaan er vrijdag wel een leuke Sinterklaasdag van maken voor
alle kinderen.

Informatieavond over het voortgezet onderwijs voor ouders van groep 7 en 8.
Afgelopen dinsdagavond 30 november was, online, de informatieavond over het voortgezet
onderwijs. Bijna alle ouders (en hun kinderen) waren online om te luisteren naar de uitleg. Fijn dat er
zoveel ouders waren.

Gratis water tappen
Op vrijdag 5 november werd op het kleuterplein een openbaar drinkwatertappunt geïnstalleerd. Zo
kan iedereen gemakkelijk tijdens het buitenspelen, fietsen, wandelen of hardlopen een waterflesje
gratis met vers kraanwater vullen. De kinderen van Het Kleurrijk kregen afgelopen donderdag van
Sinterklaas een bidon als schoencadeautje. Deze bidon kan gebruikt worden bij het watertappunt.
Mooi gebaar van Sinterklaas! Door het gebruik van deze tappunten, die op heel veel plaatsen in
Nederland staan, wordt de hoeveelheid plastic afval minder en het is een gezonde manier om de
dorst te lessen. Een mooie aanwinst voor de school en voor de buurt.

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.

Steppen.
Steppen is heel populair. De step kan niet binnen staan. Als uw kind met de step naar school komt
dan dient deze buiten te blijven (aan een slot) of U neemt hem weer mee naar huis.

