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Beste ouders/verzorgers,
We zitten inmiddels volop in de feestelijke sferen. De school is prachtig aangekleed rondom
het Sinterklaasfeest. Ouders van de versierploeg, heel erg bedankt! We merken het
enthousiasme bij de kinderen. En wat is het mooi om te zien dat de kinderen bij het
‘haardvuur’ in de kring zitten terwijl de juf op haar gitaar liedjes met ze zingt!
Het is fijn om te merken dat ondanks de Corona besmettingen en alle maatregelen die gelden
en welke wij moeten nemen, toch deze dingen ‘als normaal’ doorgaan. We laten met z’n allen
veel flexibiliteit zien. De kinderen maar ook u als ouder. Want wat is het jammer dat door
deze maatregelen het onderwijs elke keer moet aanpassen en u als ouder zo weinig binnen
school kunt komen. Ook nu weer met de vieringen die gaan komen. We hadden u graag
uitgenodigd om het samen te vieren, maar ook dit keer lijkt het erop dat we het vieren
zonder u op school moeten gaan doen. We zullen ons best doen een impressie van deze
feesten en vieringen met u te delen. Onze oudervereniging denkt hierin heel fijn mee. Zij
zullen bijvoorbeeld het sinterklaasfeest gaan filmen zodat we dit met u kunnen delen.
We maken er met elkaar het allerbeste van!
En heeft u goede ideeën of kunt u ons ergens ondersteunen? Laat het weten.

Hartelijke groet Ellen

Welkom nieuwe leerlingen!!
Afgelopen periode zijn er nieuwe leerlingen in groep 6 , groep 2 en groep 1 gestart. We wensen al
deze nieuwe leerlingen een hele fijne tijd bij ons op school. Van harte welkom!!
Mocht u iemand kennen met kinderen die nog moeten starten op een basisschool, ze zijn van harte
welkom bij ons voor een kennismaking en rondleiding. Zegt het voort!
En denkt u eraan tijdig jongere broertjes en zusjes aan te melden? Vanaf januari gaan we ons al weer
oriënteren op het volgende schooljaar, dan is het fijn te weten welke leerlingen we kunnen
verwachten.
Parkeren en de
verkeersveiligheid bij het
halen en brengen
Rondom onze school is de ruimte
voor het parkeren beperkt. Ook is
de weg smal en door drukte tijdens
het halen en brengen van de
kinderen onoverzichtelijk. We
willen u vragen uw auto iets verder
van school te parkeren, zodat we
een zo veilig mogelijke situatie creëren. En wilt u een blokje om rijden zodat u niet tijdens het halen
en brengen voor school langs rijdt? Met de auto is dit een kleine moeite en het levert veel op qua
veiligheid. Fietser krijgen dan de ruimte.
Zo is het voor uw kinderen veiliger, voor u en ons overzichtelijker en voor de buren ook prettig. We
houden onze buren graag te vriend en dat lukt alleen als we rekening houden met elkaar.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Corona
Inloop in groep 1
We waren sinds kort weer begonnen met de inloop voor groep 1. Dit willen we graag in stand
houden. Echter nu de 1,5 meter afstand weer de richtlijn is, vragen wij u een mondkapje te dragen bij
het betreden van de school tijdens de inloop om 8:20 uur. Op dat moment kunnen wij namelijk niet
de 1,5 meter garanderen. Daar is onze gang te klein voor. Op overige momenten kunt u zonder
mondkapje binnenkomen (als u te allen tijde de 1,5 meter afstand tot volwassenen kunt bewaken).
Mocht uw zoon of dochter zelfstandig naar binnen kunnen, dan is dat natuurlijk ook prima.
In afwachting testuitslag.. wat te doen met broertjes en zusjes?
Volgens de algemene richtlijnen van de GGD zijn leerlingen op school welkom tenzij in het
huishouden een Coronabesmetting is geconstateerd. Nu kan het natuurlijk voorkomen dat u in uw
huishouden iemand hebt met klachten die in afwachting is van een testuitslag. Op dat moment mag
uw (andere) kind zonder klachten nog steeds (volgens de regels) naar school, want er is nog niemand
officieel positief getest. We begrijpen heel goed, dat u hierover twijfels kunt hebben. Is het wel
verstandig om dan naar school te gaan? U kunt in dergelijke situaties contact opnemen met Ellen. Zij
zal in overleg met u gaan en per situatie samen u bekijken wat verstandig is.
Sinterklaasfeest
Vrijdag 3 december vieren we met elkaar het sinterklaasfeest op school. U
heeft allemaal de brief op Parro kunnen lezen. In verband met de
Coronarichtlijnen zullen ouders van de oudervereniging de aankomst filmen, zo
krijgt u een indruk van het feest en hoeft u niet in de drukte bij het plein te
staan. Komt u wel even meekijken, dan vragen we u nadrukkelijk de
Coronamaatregelen in acht te nemen en de afstand tot anderen te bewaken.

Kerstviering
Alvast vooruitlopend richting de kerstviering, wil ik graag met u delen dat we op donderdagavond 23
december alle leerlingen om 17:30 uur op school verwachten. We eten met de leerlingen op school.
De uitnodiging en exacte invulling volgt later. Maar nu weet u vast waar u rekening mee moet
houden. De vrijdag erna, zijn alle leerlingen vrij en start de kerstvakantie.

Geniet u nu nog even met ons mee van de prachtige herfstkleuren?

