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Algemeen
Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van de herfstvakantie. De kinderen vanaf groep 3 zijn nu
volop bezig met de eerste toetsen, zoals u eerder deze week op Parro heeft kunnen lezen. Tijdens de
voortgangsgesprekken worden de resultaten hiervan met u besproken. Het voortgangsgesprek gaat
daarnaast over het welbevinden van uw kind.
De aanplant van het groen op het plein is nu volop aan de gang en het ziet er werkelijk fantastisch
uit! Het is belangrijk dat we met elkaar nog even voorzichtig omgaan met de nieuwe bomen en
struiken om ze de kans te geven om echt te kunnen groeien.
U heeft waarschijnlijk al wel aan uw kind gemerkt dat met slecht weer er modder op het plein
ontstaat en dat het heel leuk is om hierin te spelen. De kinderen komen soms vies van het plein af.
Vindt u het vervelend of vindt u het zonde van de kleding of schoenen, maak dan afspraken met uw
kind over het spelen in de modder. Het team is zich nu aan het beraden over de vieze schoenen (en
daardoor vieze klassen en vieze gangen) en hoe hiermee om te gaan. Groep 6 experimenteert op dit
moment met pantoffels en dit lijkt een prima oplossing. Mogelijk vraag ik u binnenkort om pantoffels
of dikke sokken mee te geven naar school.

Corona
Helaas heeft de regering afgelopen dinsdag enkele versoepelingen teruggedraaid vanwege de
toenemende besmetting cijfers. Dit heeft niet direct betrekking op het basisonderwijs, maar wel op
de onderlinge afstand. Ik wil u verzoeken om bij het brengen en halen van uw kinderen de onderlinge
afstand tot elkaar te bewaren. Wij wachten het protocol nog even of er iets vanuit de PO raad
verandert ten opzichte van ouders in de school. Hopelijk verandert er hier niets in en kunnen wij u
tijdens de voortgangsgesprekken en voorlopig adviesgesprekken gewoon fysiek in school ontvangen.
Ik houd u op de hoogte.
Sinterklaas
Op maandag 8 november start het Sinterklaasjournaal en op zaterdag 13 november zal de beste man
weer voet op Nederlandse bodem zetten. Meer informatie over het feest op school (3 december)

volgt later via de Sintcommissie. Op 12 november om 8:30 bent u welkom om samen met de OR de
school in Sinterklaasstemming te brengen.
Eventdag ‘X ie je wel’
Vandaag is de eventdag, de afsluiting van het project ‘xie je wel’ waarover ik gisteren iets plaatste op
Parro. Vandaag konden de kinderen uit groep 8, als zij dit wilden, hun fiets laten checken en ging
groep 7 een kijkje nemen bij de vrachtwagen en leerden zij over de ‘dode hoek’. Vanmiddag sluiten
wij af met diverse presentaties. Groep 1 t/m 4 is van ongeveer 12:30- 13:05 aan de beurt en groep 5
t/m 8 is van ongeveer 13:15- 13:50 aan de beurt. U bent van harte welkom.
Belangrijke data
11 november
23 november
24 november
25 november
03 december
23 december
27 december t/m 9 januari
10 januari 2022

Ouder- kind activiteit (t/m groep 5)
Voortgangsgesprekken (3 t/m 7)
Voorlopig advies groep 8 (kinderen van groep 8 zijn vrij)
Voortgangsgesprekken (3 t/m 7)
Sinterklaasfeest
Kerstfeest
Kerstvakantie
Eerste schooldag van 2022

