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Dinsdag

23 november

Donderdag

25 november

-Nieuwsbrief 6
-10 minutengesprekken
-Schoen zetten
-Vergadering MR

Vrijdag

3 december

-Sinterklaasviering

Maandag

6 december

-Vrije dag voor de kinderen uit de groepen
1 t/m 4. Betreffende leerkrachten hebben een
studiedag.
-Nieuwsbrief 7
-Open Podium cluster B (groepen 1/2b, 3a,
4b/5b en 7)

Dinsdag
Vrijdag

7 december
10 december
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Schoen zetten (reminder)
Donderdag 25 november mogen alle kinderen hun schoen zetten op
school. Natuurlijk met wat lekkers erin voor het paard. Een mooie
tekening kan de Sint ook wel waarderen.
Groetjes van de werkgroep Sinterklaas.

Sinterklaasfeest
Vrijdag 3 december bezoekt Sinterklaas samen met zijn pieten onze school. In verband
met de coronamaatregelen is het dit jaar niet mogelijk voor ouders om bij dit feest
aanwezig te zijn. Sinterklaas maakt in de loop van de ochtend zijn opwachting bij de
kleuters en de groepen 3 tot en met 5. We kunnen Sinterklaas en zijn pieten dit jaar niet
gezamenlijk buiten opwachten. De overige groepen vieren het feest gezellig met elkaar
in de klas. We maken er in de groep, maar ook op het podium een gezellige ochtend
van.
Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 moeten ’s morgens (3 december) hun surprise
meenemen.
Denk er nog even aan:
•
•
•

Verpak de surprise in een grote tas of vuilniszak
Bevestig het gedicht aan de surprise
Schrijf de naam voor wie het is op het gedicht

De sinterklaaswerkgroep
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Corona maatregelen
Vrijdag 19 november zijn de nieuwe quarantaineregels ingegaan. Er is nu geen
uitzondering meer voor kinderen zonder klachten: ook zij moeten in quarantaine als een
huisgenoot corona heeft.
Ook bij ons op school zijn er leerlingen en een leerkracht positief getest op corona.
Het aantal besmettingen valt op dit moment, als je het afzet tegen de scholen om ons
heen, nog mee. Fijn dat u ons informeert als er sprake is van een positieve testuitslag bij uw
kind(eren).
Wij monitoren dagelijks de ziekmeldingen. Als de PCR test een positieve uitslag laat zien,
nemen wij voor advies altijd contact op met de GGD. Zij geven richting aan eventuele
vervolgstappen.
Wanneer het aantal besmettingen oploopt, kan de GGD adviseren om een groep
thuisonderwijs te laten volgen en/of in quarantaine te gaan.
De ervaring leert dat een dergelijk besluit soms op het laatste moment genomen moet
worden. Wij snappen dat dit voor vervelende situaties kan zorgen, maar we zijn helaas nog
niet van corona af.
Een vriendelijke verzoek om de berichtgeving via Social Schools goed in de gaten te
houden.
De nieuwste versie van de beslisboom (22 november) treft u in de bijlage aan.

Vervanging IB-er

Onze intern begeleider, Marga Leensen, is helaas ziek en hierdoor voorlopig
uit de roulatie. De intern begeleider houdt zich bezig met de leerlingenzorg.
Zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Wij wensen
Marga een voorspoedig herstel toe.

Het is ons gelukt om een vervanger voor Marga te vinden. Hier zijn wij erg blij mee.
Ilvy Henderickx gaat Marga vervangen. Tot de kerstvakantie is Ilvy op de dinsdagen t/m de
donderdagen op onze school aanwezig.
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