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Datum Activiteit 

Vrij 03-12 Sinterklaasfeest 

 

Geachte ouders, verzorgers, 

 

Afgelopen maandag mocht ik de week openen 

met het bekendmaken van het “nieuwe” 

coronabeleid. Na 2 lockdowns hebben we 

inmiddels aardig wat ervaring opgedaan met 

het organiseren van een zo coronaproof 

mogelijke school. Krijgen we als school alles 

volledig dichtgetimmerd t.a.v. corona? Heel 

eerlijk kan ik u daarop antwoorden “nee, dit is 

onmogelijk”. We passen ons zo goed mogelijk 

aan elke situatie aan en waar nodig leveren 

we maatwerk per keer. 

 

Na het weekend hebben we nog 3 werkweken 

te gaan en dan is de kerstvakantie er. Stiekem 

kijken we er al naar uit      , maar eerst gaan 

we nog maar eens genieten van de komende 

periode als de school na het weekend weer in 

kerstsfeer wordt gebracht. 

 

Oh ja, we hebben er weer een “quarantaine 

loze” week achter de rug      .  

 

Fijn Sinterklaasweekend allemaal! 

 

Namens het team. 

 

Met vriendelijke groet, 

Leendert Kroes 

Directeur 

 

Terugblik studie 2-daagse: 

Donderdag 25 en vrijdag 26 november hadden 

we als team een studie 2-daagse samen met 

de Arembergschool. Het waren 2 intensieve, 

maar mooie dagen. Er zijn fijne gesprekken 

gevoerd en een ieder heeft voor zichzelf een 

duidelijk plaatje hoe en waarom een iedere op 

een andere manier communiceert. Nu gaan 

we samen in het team hier verder mee aan 

het werk. 

Personele zaken: 

Juf Patricia is deze week afwezig geweest. Zij is 

afgelopen weekend tijdens een 

voetbalwedstrijd in botsing gekomen met een 

tegenstander en dat heeft tot een stevige 

rugblessure geleid. Zij werd vervangen door 

juf Herma Collij. De blessure is nog niet 

voorbij, zodat we inmiddels voor aankomende 

week ook vervanging hebben geregeld.  

 

Ma 06-12 / di 07-12 wordt juf Patricia 

vervangen door juf Aimée Daleman. 

 

Juf Esther (IB) werkt de komende 

donderdagen de ochtend vanuit huis en in de 

middag is zij op school. 

 

Kerstviering: 

Gezien alle speculaties die rond gaan, ook via 

het NOS journaal, hebben wij besloten onze 

Kerstbijeenkomst te vervroegen. 

Donderdag 16 december zal school de lunch 

verzorgen voor de kinderen.  

Mochten de scholen niet dicht gaan dan 

houden we donderdagmiddag 23 december 

een gezellige middag. Over de invulling 

daarvan hoort u tegen die tijd meer. 

De verplaatste schooltijden komen hiermee 

dus te vervallen. We gaan beide donderdagen 

gewoon van 8.15-14.00 uur naar school. 

 

Corona-afspraken: 

Eerder deze week heeft u alle afspraken en 

het coronabeleid via Social Schools ontvangen. 

Dit beleid geldt in ieder geval nog voor de 

komende 2 weken (week van ma 6 dec. / 

week van ma 13 dec.).  

 

Mocht de overheid ons nou tussentijds 

“verrassen” (de 40e coronapersconferentie 

vond tenslotte ook een week eerder dan 

gepland plaats), dan zullen wij t.z.t. op de 

ontwikkelingen moeten inspelen. 
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Zelftesten voor leerlingen: 

De overheid heeft aangegeven dat er 

aankomende week zelftesten worden 

geleverd voor de leerlingen van groep 6 t/m 8. 

Welke dag is nog niet duidelijk. Met de 

zelftesten kunt u uw kind 2x per week thuis 

testen.  

 

Het wel of niet doen van een preventieve 

zelftest bij uw kind, is uiteraard uw eigen 

keuze. Indien u ervoor kiest om wel gebruik te 

maken van de zelftest, kunt u dit bij de 

leerkracht aangeven via Social Schools. Zodra 

de testen er zijn, zullen ze worden uitgedeeld 

aan degenen die hier om hebben gevraagd.  

 

Jarigen: 

Vlak na Sinterklaas, op 7 december, is Mike uit 

groep 6 jarig. Hij wordt dan alweer 9 jaar. 

Merle uit groep 7 wordt 14 december 10 jaar. 

Alvast een hele fijne verjaardag allebei! 


