
12. Nieuwsbrief 19 november 2021 

 

Data van belang 

15 – 26 november   : toetsweken 

1 december    : Sinterklaas bezoekt de school 

2 december   : ouders mogen na schooltijd werkjes en schriften inzien 

6 december   : studiedag en alle kinderen zijn vrij 

22 december   : kennismaken nieuwe leerlingen 

23 december   : start Kerstvakantie om 15.05u 

 
Vervangingen 
Het wordt voor ons steeds lastiger om aan te geven welke vervanger in welke 

groep komt. Vaak is er geen vervanger en moeten we schuiven met beschikbare 
collega’s of mensen die extra komen werken op hun vrije dag. Super fijn 

natuurlijk dat we het daarmee tot nu toe hebben kunnen opvangen. Toch merken 
we dat het steeds moeilijker wordt om voor elke klas een leerkracht te vinden als 
iemand ziek is of in quarantaine moet.  

We doen ons uiterste best om de komende tijd van griep en corona te kunnen 
doorkomen. We verwachten echter dat er een moment komt dat er groepen thuis 

moet blijven omdat we niemand hebben voor die groep. We zullen u hier altijd 
minimaal een dag van te voren over informeren! 
 

Schriften inkijken 
Op donderdag 2 december bent u welkom om het werk van uw kind op school te 

komen inkijken. Vanwege de huidige coronamaatregelen vragen we u wel om 
een afspraak te maken met de leerkracht en om een mondkapje te dragen in de 
school en klas.  

 
Studiedag 13 januari 

De geplande studiedag van 13 januari gaat niet door. Vanwege de aanpassingen 
m.b.t. Corona durft het bestuur het niet aan om zoveel mensen (alle 
medewerkers van Delta-onderwijs) bij elkaar te laten komen op 1 of meerdere 

locaties. Daarom is besloten dat 13 januari een gewone schooldag wordt en dat 
er in mei of juni mogelijk wel een gezamenlijke studiedag gehouden kan worden. 

U wordt hierover geïnformeerd als dat bekend is.  
 



 
Zelf steunouder worden? Neem ook dan contact op met Natalie van Ferneij 
   


