Nieuwsbrief 9. 30-10-2020
Data van belang
2 november
9-20 november
26 november
27 november
2 december
16 december
18 december
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rapport leerlingen groep 8
toets periode
schriften inzien gaat niet door vanwege corona
studiedag; alle leerlingen vrij
sinterklaas bezoekt de school
kennismaken nieuwe leerlingen
start kerstvakantie 12.35u

Vervangingen
Vervangingen vooraf geven is steeds lastiger omdat we nu nog niet weten hoe
het volgende week gaat lopen.
Juf Yvet is afgelopen week vervangen door meneer John op maandag t/m
donderdag. Vrijdag is juf Genevieve in de groep geweest.
Komende week is meneer John er weer op maandag t/m donderdag en vrijdag
juf Linda.
Juf Whitney is dinsdagochtend in groep7a, op donderdagochtend in groep 3b/4c
en donderdagmiddag in groep 5c/6c. Juf Carlijn, Juf Marjolein en meneer Bas
hebben dan andere taken.
Informatie Voortgezet Onderwijs
Afgelopen week is er een brief meegegaan met de data van de
informatieavonden op het voortgezet onderwijs. U heeft deze ook ontvangen via
Klasbord. Voor zowel Hanze als Zwaaikom is de aanmelddatum verlengd. Heeft u
het nog niet gedaan dan kan dat alsnog.
Toets ADIT
Alle kinderen van groep 8 hebben afgelopen week de toets gemaakt die hun
intelligentie aangeeft. De uitslag wordt meegenomen in het adviesgesprek dat u
heeft in januari a.s.
Nieuws vanuit bestuur Delta-onderwijs
Er is door Delta-onderwijs een poster gemaakt waarop de afspraken staan m.b.t.
Corona. Tevens hebben we het dringende verzoek om, als je een afspraak hebt
op school, een mondkapje te dragen in de gangen en algemene ruimtes. We
voegen voor jullie in de bijlage de nieuwe beslisboom weer toe. Deze is van 1410-2020 en wordt door ons nu gebruikt.
GGD “zien drinken, doet drinken” actieweek
De GGD verzorgt een online bijeenkomst in deze week die duurt van 2 t/m 8
november. Deze avond is voor de ouders van leerlingen in groep 8 of in klas 1
van het voortgezet onderwijs. Jullie krijgen deze brief via Klasbord. Je kunt je
aanmelden voor een online bijeenkomst. Hoe? Kijk goed in de bijlage want daar
staat het precies aangegeven.

Intocht Sinterklaas Oosterhout
Wij ontvingen bericht van Circuskunst dat de intocht van Sinterklaas in
aangepaste vorm niet kan doorgaan. De veiligheidsregio heeft hiertoe besloten
voor onze regio. Vooralsnog hebben de andere activiteiten als Pietenhuis,
speurtocht, huisbezoeken, welkomstpakketten en voorstellingen nog groen licht.
Zij doen er alles aan om deze activiteiten zo te organiseren dat ze doorgang
mogen vinden en de kinderen toch de kans krijgen om Sinterklaas en zijn pieten
te ontmoeten.

