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Personeel

Nu het coronavirus erg actief is, heeft dit ook 

gevolgen voor onze personeelsbezetting. Het is 

daardoor steeds puzzelen om de groepen bemensd 

te krijgen. Op dit moment zijn juf Sarienke, juf 

Roberta, juf Janet en meester Ole thuis vanwege 

quarantaine of ziekte. Dankzij de enorme flexibiliteit 

van ons personeel kunnen we veel zelf oplossen. 

Nu ook de invalpool helemaal leeg is, merken we 

echter dat dit soms niet meer lukt. In dat geval is 

er geen les en opvang op school. Wij vragen u daar 

rekening mee te houden. 

Misschien zijn er ouders, die een lesbevoegdheid 

hebben en/of parttime werken en indien nodig een 

dag willen invallen. U kunt dan ook aangeven in 

welke jaargroepen u beschikbaar bent. 

Misschien heeft u een idee op welke andere 

manier u ons bij uitval van lessen zou kunnen 

ondersteunen. Wilt u hierover in gesprek, dan kunt 

u mij een mailtje sturen. U helpt ons en daarmee 

de kinderen en ouders enorm.



Deze week zaten er 

vanwege een derde 

besmetting in de groep 

twee groepen drie dagen 

in thuisquarantaine. Nu 

gaan er opnieuw twee 

groepen in thuisquarantaine. Vorige week was 

dit het geval voor één groep. We zien dat er veel 

groepen zijn met één of twee besmettingen. In 

veel gevallen breidt de besmetting niet verder 

uit en kunnen de kinderen gewoon naar school 

blijven gaan. Dit is ook de reden waarom hiervoor 

nu landelijk wordt gekozen. Het leidt zodoende 

tot veel minder uitval van lessen. We merken 

ook meer besmettingen bij personeel, terwijl 

zij in de regel wel zijn gevaccineerd. Dit heeft in 

een enkel geval gevolgen voor de continuïteit, 

waardoor overgeschakeld moet worden op 

thuisonderwijs. Wij proberen dit uiteraard zoveel 

mogelijk te voorkomen.  Wij hebben het protocol 

ziekte en afwezigheid geupdate naar de huidige 

coronamaatregelen.

Ook willen wij een groot compliment maken aan 

alle ouders op onze school. Wij ervaren uw steun 

en medewerking, terwijl wij ook van u flexibiliteit 

vragen, wanneer er weer kinderen thuis moeten 

blijven. Donderdag merkten wij dit toen om 9.15 

uur alle kinderen van groep 4B vanwege een 

derde besmetting in de groep moesten worden 

opgehaald. Wij zijn er trots op, dat wij zulke ouders 

op school hebben. Bedankt!

Door de coronamaatregelen en de toename van 

de besmettingen kunnen groepsdoorbrekende 

activiteiten op school niet meer doorgaan. U kon 

dit al lezen in de mail die u ontving. Hierdoor kon de 

Voorleeswedstrijd in de Grote Zaal niet doorgaan 

en wordt deze digitaal geregeld. Dit heeft echter 

ook gevolgen voor Sinterklaas en Kerst. Hieronder 

leest u er meer over.

Nieuwe beslisboom

Er is een nieuwe beslisboom, die kan helpen om 

te bepalen of uw kind naar school kan. Omdat er 

veel stappen zijn in het overzicht, is het handig 

om altijd contact te hebben met school. In overleg 

kunnen we dan bepalen of uw kind naar school 

mag. 

Aangescherpte regels in de school

- Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van 

elkaar.

- We hanteren: Regelmatig handen wassen, 

binnenruimtes ventileren, geen handen 

schudden.

- Ouders en/of verzorgers komen niet in de 

school, tenzij het niet anders kan op afspraak. 

- Kennismaking nieuwe ouders blijft mogelijk.

- Stagiaires en vaste ondersteunende externen 

als kinderfysiotherapie, logopedie e.d. blijven 

welkom.

- Ouders en externen dragen een mondkapje in 

de school, als zij zich door de school verplaatsen. 

- Een positieve zelftest is direct geldig, wel een 

afspraak met de GGD maken.

- Een negatieve zelftest is niet geldig, een 

negatieve PCR-test (GGD) wel.

Coronanieuws

https://drive.google.com/file/d/1q1zcZaIKP-lUBQL1Zu3Nk7ODgBPletRW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q1zcZaIKP-lUBQL1Zu3Nk7ODgBPletRW/view?usp=sharing


Als de maatregelen het 

toelaten, hopen we dat 

het Sinterklaasfeest door 

kan gaan. Om de cadeau-

tjes op tijd in de schat-

kamer van Sinterklaas 

te laten zijn, moeten op 

donderdag 2 december 

alle surprises op school zijn ingeleverd! De surprise 

graag in een plastic zak/vuilniszak in de klas bren-

gen. 

We willen Sinterklaas graag op school ontvangen 

in aangepaste vorm. Buiten zullen groep 1 t/m 4 

de Sint en zijn Pieten opwachten en ontvangen. He-

laas is het niet mogelijk om daar als ouder bij te 

zijn. Binnen ontvangt de Sint alle groepen één voor 

één in de gymzaal op een ruime afstand voor Sint 

en de kinderen. Hierdoor kunnen we de kinderen 

toch op een veilige manier het Sinterklaasfeest met 

Sint en zijn Pieten laten vieren. Via Parro ontvangt u 

een beeldimpressie van het Sinterklaasfeest.

SINTERKLAAS



Hoewel we al bezig waren met de voorbereidingen 

voor de kerstmarkt, hebben we helaas moeten be-

sluiten, dat het niet realistisch is om deze door te 

laten gaan. Daarom zal de kerstviering ook dit jaar 

met de kinderen in de eigen groep plaatsvinden. 

Omdat we geen extra verkeersbewegingen willen 

rond school met halen en brengen wordt de viering 

niet ’s avonds gehouden. De kinderen worden op 

de normale tijd op school verwacht. D.m.v. beeld-

materiaal zullen wij u deelgenoot maken van het 

kerstfeest in de school. We hopen op sfeervolle vie-

ringen in alle groepen.

KERST



Buiten is het vaak nog donker,

maar binnen zijn de lichtjes aan.

Ook vandaag zitten we samen

in een warme en lichte klas.

Nog even en dan gaan we het

kerstfeest vieren.

Een feest vol met lichtjes en gezelligheid.

Dan vieren we dat Jezus geboren is.

Wat fijn dat we dat samen mogen vieren!

Want samen is zoveel fijner dan alleen.

We zullen goed op elkaar letten

en elkaar helpen als het nodig is. 

ADVENT



AGENDA

Vr. 3 dec.  
Sinterklaas

Do. 23 dec.    
Kerstviering

Vr. 24 dec.
Studiedag, kinderen vrij

25 dec. - 7 jan.
Kerstvakantie

Ma. 15 nov. t/m vr. 19 nov.       
Voorlopig adviesgesprekken gr. 8b

Di. 16 nov. 
Djembé Workshops 

gr. 7 en 8

Wo. 17 nov.   
Studiedag, kinderen vrij

Ma. 22 nov.
Schoen zetten

Wo. 24 nov.       
Voorleeswedstrijd


