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Corona maatregelen op school
In een vorig bericht heeft u kunnen
lezen wat de maatregelen voor
basisscholen en specifiek voor onze
school inhouden. Hieronder vindt u
dit overzicht. Op dit moment
worden de protocollen voor het
basisonderwijs geschreven en is er
vanavond de persconferentie.
Mochten hier nieuwe maatregelen
uit voortvloeien, zullen we deze
komende week communiceren. Wilt
u zelf ook de berichten in de gaten
houden?
-

-

-

-

Ouders en/of verzorgers
komen niet in de school,
tenzij het op afspraak is,
U houdt op het schoolplein
anderhalve meter afstand
van elkaar; het is ook
verstandig om gelijk te
vertrekken als u uw kind
hebt gebracht bij de
leerkracht (kleutergroepen),
Sinterklaas en Kerst vindt
zonder externen plaats,
Zowel leerkrachten als
leerlingen blijven thuis bij
klachten, tot een negatieve
testuitslag is ontvangen.
Uitgezonderd zijn kinderen
die onder het
snottebellenbeleid vallen.
Dat houdt in dat kinderen
met neusverkoudheid naar
school mogen, behalve als zij
klachten krijgen zoals
benauwdheid, hoesten en
koorts.
Als een huisgenoot, gezinslid
of ander nauw contact is
besmet is met het
coronavirus, gaan alle
huisgenoten in quarantaine.

We hopen op uw begrip!
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Personeel
Esther, Emma en Jacintha hebben
zich gisteren voorgesteld aan de
collega’s. In de bijlage vindt u een
document waarin zij zich aan u
voorstellen. In de maand december
gaan zij kennismaken met de
kinderen van hun nieuwe klas en
dit wordt aan de ouders van de
betreffende groepen
gecommuniceerd.
Communicatie
Op onze school hebben we een
ouderraad, waar wij heel blij mee
zijn. Zij helpen ons met het
organiseren van diverse activiteiten
voor onze kinderen en fungeren als
klankbord voor de ouders.
Nu hebben wij vernomen dat de
ouders van onze ouderraad
persoonlijk worden aangesproken
over zaken die vallen onder
schoolbeleid, hier gaat de OR niet
over. Daarom willen wij u
verzoeken als er vragen of
onduidelijkheden zijn over ons
schoolbeleid, hierover in gesprek te
gaan met de groepsleerkracht
en/of directie. Verder vinden wij
het belangrijk dat iedereen op een
respectvolle manier met elkaar
blijft communiceren. Samen gaan
we voor het goede voor onze
school, laten we hier ook de focus
op houden.
Sinterklaasversieringen
Dit schooljaar zijn er nieuwe
versieringen voor de inrichting van
onze school aangeschaft. Dit heeft
helaas gezorgd voor wat onrust. Als
school betreuren we dit, want alles
is gedaan vanuit een goede
bedoeling. Volgend jaar zullen de
versieringen extra worden
aangevuld, zodat wij dan een
mooie samenstelling van pieten en
decoratie in school hebben.

BELANGRIJKE DATA
29 november
Laatste werkdag van juf Kirstin. Om
14.30 uur kunt u haar buiten bij de
klassendeur van groep 1 C gedag
zeggen
1 december
Surprises inleveren groep 5 t/m 8
2 december
Tentoonstelling surprises
3 december
Sinterklaasfeest,
alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij
6 december
Geen versieravond met ouders
i.v.m. huidige maatregelen
23 december
Kerstdiner (onder voorbehoud)
24 december
Alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij
27 dec t/m 7 jan
Kerstvakantie

Sinterklaas
Gisteren hebben de kinderen van
de groepen 1 t/m 4 hun schoen
(klomp) gezet. En vanmorgen
waren de kinderen blij verrast met
een mooi cadeau. Op 3 december
vieren wij op school het
Sinterklaasfeest. Wellicht moeten
wij aanpassingen doen in het
programma voor deze dag. Mocht
dit zo zijn, dan houden we u
hiervan op de hoogte
Bijlagen:
• Voorstellen nieuwe
collega’s
• Brief vanuit bestuur TP
• Vraag van de maand van
Jeugd en Gezin

