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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Laatste update
Afgelopen week hebben we op school voor het eerst met de nieuwe maatregelen op school te
maken gekregen. Dit hield in dat er voor de leerlingen van groep 6, 7 en 8 een dringend advies was
om een mondkapje te dragen in de gangen.
Vanaf deze week zullen alle scholen ook zelftesten krijgen die ze kunnen verstrekken aan de kinderen
van groep 6, 7 en 8. Ook dit is een dringend advies en geen verplichting. We zullen de kinderen
testen mee naar huis geven, maar u als ouder beslist of u er wel of geen gebruik van maakt.
Afgelopen week zijn er in meerdere groepen kinderen geweest die in quarantaine moesten, omdat ze
een positieve test hadden of omdat een huisgenoot positief getest was. Groep 7 is voor een groot
deel weer naar school en daar zijn we erg blij om.
Wanneer kinderen thuisblijven kan het soms even een dag duren voordat ze online mee kunnen
doen. De leerkrachten moeten ook even de tijd hebben om alles klaar te maken en te regelen. Ook
kan het voorkomen dat er door ziekte van een leerkracht ineens een invaller of onderwijsassistent
voor de groep komt. Op die dagen zullen we niet en fysiek en online lesgeven. Dat is te intensief en
kiezen wij er als school op die momenten even voor om het onderwijs in de groep voorrang te geven.
Het blijft op dit moment ook best spannend of we de groepen steeds kunnen bemannen. Op dit
moment is dat nog steeds gelukt, ondanks ziekte van leerkrachten, maar we zien dat er nergens
invallers meer beschikbaar zijn en dat is wel zorgelijk. Achter de schermen wordt steeds hard
gewerkt om alles rond te krijgen en op te vangen, maar er kan een moment komen dat er een groep
naar huis moet worden gestuurd, omdat er geen mensen meer zijn die op dat moment voor de groep
kunnen. We hopen dan op uw begrip. Mocht het zo zijn dat een groep geen les kan krijgen omdat er
geen leerkrachten beschikbaar zijn, dan krijgt u daar voor 7.30 uur bericht van via de mail en het
ouderportaal.
Daarnaast willen we toch graag benadrukken dat wij ons er terdege van bewust zijn dat wij in deze
tijden het niet altijd alle ouders naar de zin kunnen maken. We komen met maatregelen, protocollen,
berichten vanuit landelijk beleid die niet bij iedereen zijn/haar wensen aansluiten. Iedere ouder
beleeft vanuit zijn/haar eigen situatie, overtuigingen en visie deze intense periode. We proberen als
school ons hierbij zo neutraal mogelijk op te stellen. We doen vooral ons best in het belang van alle
kinderen om het onderwijs door te laten gaan. Dat is tenslotte wat we als gemeenschappelijk belang
hebben. We moeten het samen doen.

Sinterklaas

We kunnen met elkaar terugblikken op een geweldig Sinterklaasfeest! Wat was het fijn dat
Sinterklaas toch even langskwam op school en dat hij voor alle kinderen wat had meegebracht in de
vorm van cadeaus of wat lekkers. In het ouderportaal staan al veel foto's mocht u ze nog niet gezien
hebben.
We hopen dat Sint ook volgend jaar weer langskomt en dat we dan weer met z'n allen hem buiten
mogen verwelkomen met zijn allen.
Sinterklaascommissie bedankt!

Kerstviering
Vorig schooljaar werden we in de laatste week voor de kerstvakantie overvallen door het nieuws dat
de scholen ineens eerder dicht gingen. Hierdoor kon het Kerstontbijt toen niet doorgaan. Dit hebben
we gelukkig op de laatste schooldag kunnen inhalen.
Dit jaar is het onzeker wat er gaat gebeuren. Minister Slob zegt op dit moment dat de Kerstvakantie
blijft zoals hij is, maar dat hij niet kan uitsluiten dat dit ook zo blijft.
Aangezien we niet voor verrassingen willen komen te staan zoals afgelopen schooljaar hebben wij
besloten om onze kerstviering in de vorm van een kerstontbijt een week naar voren te halen.

We vieren dit dus dit jaar op 17 december.
Op 17 december mogen alle kinderen feestelijk verkleed op school komen in hun mooiste
kerstkleding. We zullen de lokalen in alle groepen gezellig aankleden in kerstsfeer.
We kunnen nog niet zoals andere jaren door iedereen lekkere hapjes laten meebrengen en die in
buffetvorm uitstallen.
Daarom heeft de Kerstcommissie een alternatief bedacht dit jaar:

We willen vragen of alle kinderen de komende week een schoenendoos (of andere doos die dicht
kan) kunnen meenemen naar school. Op school gaan we deze doos dan versieren in Kerststijl. Hier
kan dan het eigen samengestelde ontbijt in worden meegenomen. Mocht u extra schoenendozen
hebben dan houden wij ons van harte aanbevolen!!
De kinderen krijgen deze doos dus weer mee naar huis en thuis kunt u dan samen met uw
zoon/dochter bepalen wat hij/zij als kerstontbijt op vrijdag 17 december meekrijgt in deze doos.
Voor een extra sfeervol effect kan het bijv. leuk zijn om er kleine lichtjes in te doen.
Het zou leuk zijn als u het ontbijt voor 17 december samen met uw kind gaat regelen zodat u ook
zeker weet dat uw kind iets krijgt wat hij/zij lekker vindt.
Waar kunt u aan denken? Op internet zijn heel veel leuke ideeën te vinden die voor kinderen heel
geschikt zijn. Misschien leuk om samen met uw kind daar even naar te kijken.

Maar het mag natuurlijk ook een croissantje zijn of een boterham met wat lekkers.
Fruit is altijd lekker om mee te geven of misschien een yoghurtje o.i.d.
Wanneer u het samen met uw kind doet, weet u zeker dat uw kind een lekker ontbijt zal hebben op
17 december.
Wilt u op 17 december naast de versierde doos met het ontbijt uw kind ook een bord, beker en
bestek met de naam erop meegeven in een tas? School zorgt dat er drinken is.
De lunch is “gewoon zoals altijd,” maar wellicht zit er ook dan nog iets lekkers in het lunchbakje of is
er nog iets lekkers over van het ontbijt.
MR
De MR heeft afgelopen week zich gebogen over de brief die namens een aantal ouders is verstuurd
naar Jeanette n.a.v. het huidige Coronabeleid. Over de brief die aan de MR zelf is verstuurd, zal de
MR nog overleggen.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 5:
13 december 2021 --> Toets tafel van 8
Groep 6:
13 december 2021 --> Topografie Flevoland
NIEUWS VAN EXTERNEN
In overleg is besloten dat alle externe afspraken voorlopig zijn uitgesteld tot na de Kerstvakantie. Dus
de Dancebattle, de MQ scan etc. worden later ingehaald.
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