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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Positieve besmettingen
We hebben een bewogen week achter de rug met toch behoorlijk wat besmettingen bij de kinderen.
In groep vier zijn in totaal veertien kinderen positief getest vorige week. Deze groep was echter in
quarantaine en gelukkig zijn de eerste kinderen nu weer op school.
In de overige groepen wisselt het beeld een beetje. In een aantal groepen zijn helemaal geen
besmettingen, maar er zijn ook groepen waar wel een of twee kinderen positief getest zijn. We
hebben nauw contact met de GGD hierover en bekijken per situatie hoe we handelen. Daarnaast
hebben we ook nog kinderen die thuis zijn door andere ziekteverschijnselen.
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 drie kinderen die in de besmettelijke periode op school zijn geweest),
gaan kinderen wel 5/10 dagen in quarantaine. Wel is het advies te testen bij klachten, ook bij alleen
milde klachten (verkoudheid of keelpijn).

Sinterklaas
Sinterklaas zal onze school op vrijdag 3 december bezoeken op school. Wel zullen we door de
maatregelen helaas nog geen grote ontvangst op het plein kunnen organiseren. Wel hebben we met
Sint afgesproken dat hij net als het afgelopen schooljaar in het speellokaal de groepen apart zal
ontvangen. Daar zal Sinterklaas natuurlijk even alle aandacht hebben voor onze jongste kinderen. Hij
zal aan het eind van de ochtend ook nog even kort bij groep 5 t/m 8 langsgaan.
Let op: Groep 1 en 2 zijn op vrijdag 3 december om 11 uur uit en groep 3 en 4 (ook de groep 4 van
de groep 4/5 combi) zijn deze dag om 12.30 uur uit. Groep 5 t/m 8 is om 14.15 uur uit

Extra lange kerstvakantie?
Vorige week donderdag kwam ineens in het nieuws dat i.v.m. het hoge aantal besmettingen er een
voorstel is om de kerstvakantie met een week te verlengen. Op dit moment hebben wij hier echter
nog helemaal geen bericht over ontvangen. Wij hopen in ieder geval dat we door kunnen en mogen
tot de 24e december. Mochten de berichten wel anders worden dan zullen wij u hier natuurlijk over
informeren.

MR en OV nieuws
MR
Vanmiddag worden de stemmen geteld en zal bekend worden gemaakt wie onze nieuwe MR
kandidaat is geworden.
OV
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 steeds meer 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 maar€ 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

Groep 6: 22/29 november 2021 --> Topografie Overijssel
NIEUWS VAN EXTERNEN
We hebben de activiteiten met externen even op een lager pitje gezet, we pakken dit weer op zodra
het mogelijk is.
De MQ scan is eerst verplaatst naar 15 en 16 december.
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