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BELANGRIJKE DATA 
 
17 sept  Groep 7 – Democratiefabriek 
22 sept  Buitenlesdag 
30 sept start kinderboekenweek 
6 okt   MEC muziek (gr 1-8) 
7 okt   Maan – kindertheater  

(gr 1-8) 
9 okt studiedag – leerlingen vrij 
12-16 okt herfstvakantie 
19-21 okt luizencontrole 
22 okt fietsencontrole 
 
 
 
 
 
 Wat een week..! 

Ik had het afgelopen maandag niet kunnen bedenken dat 
deze week zo zou lopen. Dinsdagochtend bereikte mij het 
telefoontje van juf Cynthia dat ook zij positief getest was op 
Corona. Ik zat op dat moment op de juiste plaats, bij alle 
directeuren en het bestuur van Catent. Met hun advies in 
mijn zak, ben ik direct naar school gekomen om te 
overleggen met de GGD, Veiligheidsregio en onze 
bestuurder Jan Kroon. We willen natuurlijk een veilige 
school zijn voor iedereen, dus wat is verstandig na twee 
besmettingen? Ik ben ervan overtuigd dat we op de juiste 
wijze hebben gehandeld. Fijn dat we de school open kunnen 
houden! En dan nu de uitdaging om voor elke groep een juf 
of meester te hebben.  
Juf Sanne heeft haar quarantaine er al weer op zitten en is 
klachten vrij. Ze kon vandaag al weer voor de groep. En een 
voordeel .... zij is (voorlopig) immuun. Juf Cynthia is nog niet 
klachten vrij, gelukkig zijn de klachten mild en kan ze online 
lesgeven.  
 
De andere leerkrachten en ook al veel kinderen die klachten 
hebben zijn tot nu toe negatief getest, dus dat biedt een 
goed perspectief. 
Laat de herfst en winter maar komen !! 
 
Groetjes juf Ellen 
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Cultuurweken 
Vandaag zijn de cultuurweken afgerond. De kinderen hebben 
prachtige kunstwerken gemaakt tijdens de workshop van 
Maarten Keijzer. Ook zijn er kunstwerken op papier gemaakt 
die online worden verwerkt. Binnenkort krijgt u meer 
informatie en kunt u in het online museum de kunstwerken 
van de kinderen terug zien.   

 

 
 
 
 
 

Miro  
  
                                    Mondriaan       Picasso  
 
Bezetting klassen 
Nu we als leerkrachten achter elkaar met verkoudheidsklachten te maken krijgen, zitten we 
regelmatig thuis in afwachting op een testmoment en de uitslag ervan. Dit betekent dat het voor ons 
een hele uitdaging is om alle klassen van leerkrachten te voorzien. Het kan dus voorkomen dat 
kinderen enkele dagen thuis moeten blijven en online les gaan krijgen. Dit is op het moment het 
geval in groep 8. We krijgen op school de vraag of we noodopvang bieden aan leerlingen van ouders 
in vitale beroepen. Helaas kan dit niet. Sinds de scholen weer volledig open zijn is er geen sprake 
meer van noodopvang, ook niet als klassen thuis moeten blijven. We hebben simpelweg niet genoeg 
personeel om deze kinderen op te vangen. Het is dus aan u als ouder om zelf iets te regelen.  
We beseffen ons dat dit veel van u vraagt. Toch hopen we op uw begrip.   
 

Informatie over de groepen 
We zijn al weer enkele weken met elkaar aan het werk op school. De kinderen zijn weer aan elkaar 
gewend en in de klas zijn de regels en afspraken duidelijk. Normaalgesproken zou het dan tijd zijn om 
u als ouder uit te nodigen om in de klas te komen kijken. Dit jaar komt de informatie naar u toe! 

Vandaag sturen alle leerkrachten u via Parro een 
informatiebrief of filmpje over de klas van uw kind. We 
hopen dat u zo een beeld van het werken op school krijgt. 
Heeft u daarna nog vragen? Schroom niet en benader de 
leerkracht.  
 

 
Bijlagen: 

- Maak kunst – 18 september 
- Veilig verkeer – hoe draag jij bij? 

- YMCA - Bingo 
 
 


