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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Positieve besmettingen
Gister bent u op de hoogte gebracht van het feit dat groep 4 in quarantaine moest, n.a.v. het grote
aantal besmettingen in die groep. Ook heeft u een ouderbrief ontvangen vanuit Comprix met de
laatste ontwikkelingen n.a.v. de persconferentie.
Kinderen die thuis moeten blijven, kunnen werk meekrijgen (wanneer ze zich niet ziek voelen) . Dit
i.o.m. de leerkracht.
Een aantal aandachtspunten die we met u willen delen:
* Houd als ouder ook buiten anderhalve meter afstand van elkaar
* Ouders komen nu alleen op afspraak in school en dragen hierbij een mondkapje.
*Op dit moment zetten we alle excursies even op een laag pitje.
*We zullen externen op dit moment niet zonder reden toelaten binnen de school. We zullen weer
zoveel mogelijk digitaal afspreken.
* Blijf thuis bij klachten passend bij het Coronavirus of ga direct naar huis bij het ontstaan van
klachten gedurende de dag en laat je testen. Kinderen en volwassenen blijven ook thuis als er een
quarantaineadvies geldt.
* Als één persoon in de groep/klas besmet is hoeven de kinderen in de groep niet meer in
quarantaine en hebben ze geen standaard testadvies. Als er meerdere kinderen in een groep besmet
zijn (de GGD spreekt over 3), gaan kinderen wel 5/10 dagen in quarantaine. Wel is het advies te
testen bij klachten, ook bij alleen milde klachten (verkoudheid of keelpijn).
Voorleeswedstrijd
Afgelopen week hebben we de voorleeswedstrijd gehouden op school. 5 leerlingen mochten hun
groep vertegenwoordigen. De jury, bestaande uit de slager, de bakker en de groenteboer hebben na
lang beraad besloten dat Madelief uit groep 6 de voorleeskampioen van school is geworden en dat
Manoah uit groep 8 onze school gaat vertegenwoordigen bij de regionale kampioenschappen begin
volgend schooljaar. Gefeliciteerd!!
Even voorstellen
Beste ouder(s), verzorger(s),

Mijn naam is Amarins de Jong en ik ben de moeder van Pepijn Moes en Linde Moes. Linde zit in
groep 1 en heeft diabetes type I.
Hiervoor heeft zij een pompje, die zij nog niet zelf bedienen kan. Om de juffen hierin te
ondersteunen, zijn mijn man en ik regelmatig op school.
Linde heeft regelmatig speciale zorg nodig en in samenspraak met school is besloten dat wij als
ouders, ondanks de coronaregels toch toegang tot de school hebben.
Op deze manier kan ook onze dochter gewoon naar school.
Sinterklaas

Sinterklaas is weer in het land en ook bij ons op school is de schatkamer gevuld met prachtige
cadeaus waar de jongste kinderen al even hebben kunnen kijken. De oudere kinderen zullen dit jaar
Sinterklaas weer helpen d.m.v. surprises en gedichten.
Er is nog overleg over de wijze waarop we Sint een mooie dag op school kunnen bezorgen en de
kinderen kunnen laten genieten van deze feestelijke dag. Hierover later meer.

MR en OV nieuws
MR
U hebt inmiddels vandaag een brief namens de MR ontvangen met een lijst van de kandidaten die
zich verkiesbaar hebben gesteld.
U kunt digitaal uw stem uitbrengen op een van deze kandidaten.
MR/OV
Volgende week dinsdagavond zal de OV/MR gezamenlijk vergaderen. Het zal digitaal gaan deze keer.
Het jaarverslag, de financiën en overige zaken zullen besproken worden deze avond.
Het financieel jaarverslag ligt op school ter inzage. Aangezien we op dit moment in school geen
ouders hebben zonder afspraak, kunt u niet zomaar even langskomen om het verslag te bekijken.
Wilt u het financieel jaarverslag wel inzien, dan mag u een afspraak maken via
directie.deriemsloot@comprix.nl
OV
Vrijwillige ouderbijdrage
Het is fijn dat al een aantal ouders de vrijwillige ouderbijdrage hebben overgemaakt, mocht u dat nog
niet hebben gedaan, dan hopen we dat u dat ook nog wilt doen, zodat we de extra activiteiten door
kunnen zetten zoals die hieronder beschreven staan.

Het geld wordt gebruikt voor activiteiten die rechtstreeks naar uw kind gaan zoals;
* Sinterklaas,
* Kerstviering,
* spelattributen,
* sportactiviteiten,
* laatste schooldag enz.
Deze bijdrage blijft voor 2021-2022 €15,- per leerling. Per gezin betaalt u maximaal voor 3 kinderen.
U mag het bedrag overmaken op rek.nr: NL 19RABO0303 5256 14 t.n.v. oudervereniging De
Riemsloot.
Mocht u problemen hebben met de betaling van deze vrijwillige bijdrage dan kan u contact opnemen
met de penningmeester van de OV (Cornelia Herder) of met Jeanette om te kijken naar een
alternatief.
Wij vragen een relatief klein bedrag van € 15 voor een heel schooljaar en als iedereen betaalt
kunnen we mooie dingen doen voor uw kinderen die anders niet mogelijk zijn.
Alvast bedankt voor uw bijdrage!
Namens de OV.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN

NIEUWS VAN EXTERNEN
De MQ scan gaat deze week niet door. Ook andere activiteiten zullen we afzeggen. Denk aan Dance
Battle, schaken, typen etc.
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