
13. Nieuwsbrief 26 november 2021 

 

Data van belang 

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 
Juf Kirsten is afgelopen week op dinsdag gestart maar daarna naar huis gegaan. 
Ze was nog onvoldoende hersteld en werkt thuis hard aan herstel de komende 

dagen. Morgen, maandag 29 november, is ze er weer. Gelukkig hebben we met 
juf Sandra en meneer Joep de vervangingen kunnen invullen.  

Juf Ilona was er donderdag en vrijdag niet en is vervangen door juf Marcella en 
juf Eefje.  
 

PBS: nieuwe gedragsverwachting 
Afgelopen week hebben we de 60e bal in 

de buis gedaan en daardoor onze 3e 
schoolbeloning uit kunnen voeren. De 

kinderen hebben afgelopen dagen 
bordspelletjes gespeeld in de klas met de 
eigen kinderen. Er was veel gezelligheid in 

de school.  
Deze week starten we met een nieuwe 

gedragsverwachting:  
“we houden de gang netjes”.  
Dit betekent dat de kinderen muntjes 

kunnen verdienen en bij 30 muntjes een bal in de buis mogen doen. Als we 80 
ballen hebben gaan we voor de volgende beloning: iets lekkers maken.  

 
Bezoek Sinterklaas en Piet 
Komende woensdag verwachten we Sint en zijn Pieten op school. We hebben een 

programma gemaakt waarbij er voldoende ruimte is voor het bijwonen van de 
show in de grote gymzaal zonder te dicht bij elkaar te hoeven zijn en voor de 

kinderen van de onderbouw een bezoek aan Sint. In de eigen klas wordt een 
vervolg gegeven aan het feest. We zijn blij dat we dit in aangepast vorm kunnen 
door laten gaan.  

 
Corona 

Zoals jullie ongetwijfeld ook hebben gehoord of gelezen zijn de maatregelen 
aangescherpt: 

▪ Alle volwassenen en kinderen van groepen 6-7-8 dragen een mondkapje. Dit 

geldt ook voor de kinderen in 5d omdat zij in de klas zitten met 6d en in de 
unit met 6c. Veiligheid boven al.  

▪ Als er een besmetting is binnen een groep worden de ouders van de hele unit 

geïnformeerd en wij stoppen dan minimaal een week met unitonderwijs. Het 
niveauonderwijs gaat wel door in de eigen groep.  

▪ We laten dan ook de kinderen buiten op gescheiden pleinen spelen om 

contacten te verminderen.  
▪ Personeel en leerlingen van groep 6-7-8 krijgen het advies om 2x per week 

een zelftest te doen.  



▪ Deze testen worden door de overheid verstrekt. Dit is nog niet definitief 

geregeld dus we wachten op aanvullende afspraken hierover. 
▪ Onderwijspersoneel werkt in principe thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven 

of op school moeten zijn in het belang van de leerlingen.  

▪ Teamdagen en studiedagen vinden niet fysiek, maar online plaats.  
▪ Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij het niet anders kan 

en dus altijd op afspraak. We maken een uitzondering voor de biebouders.  

▪ Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar en dragen binnen de 
school een mondkapje.  

▪ Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder externen plaats dus geen 

hulpouders. Natuurlijk zijn Sinterklaas en de Pieten wel op school.  
▪ Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een 

negatieve testuitslag is ontvangen. Nu geldt dit ook voor leerlingen met milde 
klachten.  

▪ Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet is met het 

coronavirus, gaan alle huisgenoten in quarantaine.   
Voor zowel leerlingen als onderwijspersoneel is het van groot belang de 
basismaatregelen te volgen:   

▪ Regelmatig handen wassen  
▪ Binnenruimtes ventileren 
▪ Geen handen schudden 

▪ Hoesten en niezen in de elleboog 
▪ Elkaar de ruimte geven  

 

In de bijlage voor jullie ook de nieuwe beslisboom van 22 november.  

 
Schriften inkijken 

Gezien de oplopende cijfers van de besmettingen met corona vinden we het 
verstandig om het schriften kijken op donderdag 2 december niet door te laten 

gaan. Vanuit de overheid is aangegeven dat ouders alleen op school mogen zijn 
als dit strikt noodzakelijk is.  
 

Schoolfruit 
De kinderen krijgen deze week:  

Een stukje ananas, een halve sinaasappel en een appel.  
 
Studiedag 13 januari 

Op 13 januari 2022 staat er op de kalender dat de kinderen vrij zijn vanwege de 
Delta studiedag. Vanwege de aangescherpte maatregelen rondom Corona kan 

deze dag niet doorgaan. Daarom is besloten 13 januari een gewone lesdag te 
laten zijn. Alle kinderen komen die dag gewoon naar school. De Delta-dag is 
verzet naar 30 mei 2022. Op die dag zijn alle kinderen vrij. 

 
   


