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Algemeen
De meeste voortgangsgesprekken zijn achter de rug en groep 8 heeft het voorlopig advies gekregen,
dus zij kunnen zich gaan oriënteren op een nieuwe school. Voor de een is deze keuze gemakkelijk en
voor de ander is het ontzettend lastig. Allemaal succes en veel plezier bij deze zoektocht.
Helaas werpt corona ook weer dit jaar wat roet in het eten. Wij proberen als school zo veel mogelijk
door te laten gaan, zij het op een aangepaste manier. Helaas zijn de maatregelen zo dat de
aanpassingen meestal betrekking hebben op u als ouder. Hopelijk mogen wij u snel weer in school
ontvangen.
Vanaf gisteren is de nieuwe maatregel van kracht die zegt: ‘niet-kwetsbare mensen die
coronagerelateerde klachten hebben zoals hoesten of keelpijn, mogen vanaf vandaag eerst thuis een
zelftest doen. Is de test positief, dan pas moeten ze naar een GGD teststraat voor een bevestiging
van de uitslag’.
In de loop van volgende week komen er op school zelftesten binnen voor de kinderen vanaf groep 6.
Uw kind mag dus indien gewenst, testen mee naar huis nemen. De leerkracht heeft een voorraad in
de klas. Ook heb ik voor de zekerheid nog mondkapjes besteld die de kinderen kunnen pakken.

Sinterklaas
Het was nog even spannend
vanochtend. De pieten waren
op school, maar Sinterklaas
was nergens te bekennen. Piet
had met Sinterklaas in de
Violier afgesproken, dus hij
moest ergens in school zijn.
Samen met de piet ben ik
vervolgens de hele school
doorgegaan, van groep 1 t/m 8.
Uiteindelijk waren het de
kinderen van groep 3, 4/5 en 4
die ons wisten te vertellen
waar hij was; in de
gemeenschappelijke ruimte!
Hier lag hij dan heerlijk te
slapen; hij had zich verslapen!
Gelukkig is alles goed gekomen en samen met zijn pieten heeft de Sint er een geweldig feest van
gemaakt. Ik wil de ouders van de ouderraad, hulp ouders en de Sinterklaascommissie heel erg
bedanken voor hun inzet!

Kerst
De datum van de kerstviering hebben wij uit voorzorg een week naar voren gehaald. Het zal nu een
kerstontbijt worden op 17 december. De geruchten gaan namelijk dat de school misschien een week
eerder moet i.v.m. corona. Vorig jaar hebben we toen zo moeten schakelen en haasten om er toch
iets leuks van te maken. Nu willen we het voor zijn en daarom maar een week eerder. De reden dat
we niet voor de avond is gekozen lijkt mij logisch: de horeca gaat dicht om 17:00 en dan zouden wij
gaan starten met een kerstdiner. Daarnaast vind ik het geen prettig idee om de kinderen alleen in het
donker naar buiten te sturen na het kerstdiner om hun vader/ moeder te zoeken. Zeker voor de
kleintjes vind ik dit een probleem. Fijn dat we door een kleine aanpassing er toch voor kunnen zorgen
dat de kinderen een echt kerstfeest krijgen!
Bereikbaarheid van de school
Zoals u weet neemt meester Frank meestal de telefoon aan. Hij werkt echter niet op woensdag- en
vrijdagmiddag en hij is dagelijks om 14:30 naar huis. Zou u wanneer u de leerkracht wilt spreken een
berichtje naar de leerkracht kunnen sturen met een belverzoek. Het lukt mij namelijk ook niet altijd
om de telefoon op te nemen. Ik ben nog aan het nadenken over een goede oplossing, maar dat zal
denk ik richting een antwoordapparaat gaan.
Het schoolplein
Wat een modderboel! Wij vinden dit net zo vervelend als een aantal van u dit vindt. Op dit moment
is er echter geen echte oplossing. Het ontbreken van gras is de grootste boosdoener. In het voorjaar
wordt er weer nieuw gras gezaaid en hopelijk hebben we er dan minder last van. Tot die tijd zullen
wij de kinderen steeds goed hun voeten laten vegen en vragen op te passen bij de modderige
plekken, want het is spekglad. De andere kant is, dat de kinderen nu echt genieten van het
buitenspelen en vanuit mijn kantoor is het heerlijk om dat dagelijks te zien!

Belangrijke data
17 december
27 december t/m 9 januari
10 januari 2022
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