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IN DE NIEUWSBRIEF WORDT TEVEEL AANDACHT BESTEED AAN CORONA
EN TEVEEL HERHAALD
Afgelopen woensdag werd in de Medezeggenschapsraad bovenstaande
opmerking ingebracht. Een opmerking die door de redactie herkend wordt.
We willen deze opmerking ter harte nemen en tegelijkertijd de belangrijke
informatie over Coronanieuws u niet onthouden. Vandaar dat we oud
nieuws minder zullen gaan herhalen. Echter dan moet u ouders wel de
moeite nemen om de nieuwsbrief wekelijks wel te lezen.
Want er komen dagelijks nogal wat mailtjes en telefoontjes binnen van
ouders, die vragen stellen over onderwerpen die ze ook gewoon in de
nieuwsbrief kunnen lezen en dat levert de school dubbel werk op.
Dus afspraak: wij herhalen minder en u leest zorgvuldiger!
CORONA UPDATE
Deze week starten we gelukkig zonder een groep in
quarantaine. Wel zijn er individuele kinderen thuis
in quarantaine. Zij ontvangen Onderwijs op afstand
via hun chromebook.
Tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag heeft premier Rutte
aangekondigd dat de scholen gelukkig open blijven en verder leverde het
de volgende nieuwe richtlijnen op, dat:
- Uw kind thuis moet blijven ook bij milde verkoudheidsklachten/hoesten
of koorts;
- Ouders en extern bezoek in principe de school niet binnenkomen;
- Leerlingen zoveel als mogelijk alleen naar school en naar binnen komen
(uitzondering de instromende kleuters in groep 1);
- Het dwingend advies geldt om leerlingen van groep 6,7 en 8 en al het
personeel in de gangen een mondkapje te laten dragen;
- Het dringend advies om 2x per week een zelftest te doen geldt voor
leerlingen van groep 6,7 en 8 en alle medewerkers;
- De quarantaineregels verder zijn aangescherpt: alle huisgenoten
moeten in quarantaine als er iemand besmet is, ongeacht of zij
beschermd zijn of niet-beschermd. Onderwijspersoneel, kinderen en
jongeren zijn daarvan niet uitgezonderd.
Mits de schoolorganisatie dit toelaat (is er voldoende personeel aanwezig?) wordt
er iedere dag vanaf 09.00 uur online onderwijs op afstand geboden voor
de kinderen die in quarantaine of thuisisolatie zitten en niet ziek zijn.
Voor verdere vragen en verdiepende antwoorden klik op deze link.
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen?
Neem dan contact op met de GGD Brabant-Zuidoost
088 0031 111
of 088 0031 595.
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HIJ KOMT, HIJ KOMT……..
Groepen 1 t/m 4
Aanstaande vrijdag 3 december verwachten wij dat
Sint Nicolaas en zijn Pieten onze school komen
bezoeken.
De kinderen zijn op dit moment nog druk bezig met
het instuderen van liedjes, versjes en dansjes om de
Sint en zijn pieten te vermaken, want elke groep mag bij de Sint op bezoek!
Het feest zal dan ook zeer zeker een succes worden.
Groepen 5 t/m 8: surprise
De leerlingen van groep 5 t/m 8 zijn op dit moment
waarschijnlijk nog volop aan het knutselen. Want op
vrijdag 3 december gaan ze gezellig in de klas elkaars
surprise uitpakken. Dat wordt weer genieten samen!
Op dinsdag 7 december mag ieder kind iets meenemen naar school, dat hij
of zij van Sinterklaas heeft gekregen. Let op dat er geen kleine dingen
verloren kunnen gaan en voorzie het speelgoed van naam.
STUDIEDAG TEAM, KINDEREN ZIJN VRIJ
Zoals u in de schoolgids heeft kunnen lezen, heeft het
team maandag
6
december
een
studiedag, de kinderen zijn dan vrij.
Het team zal deze dag aan de slag gaan
met het thema: ‘Het pedagogisch klimaat’.
PYJAMAFEEST GROEPEN 1-2-3
Groepen 1-2-3 Pyjamafeest
Afgelopen week mochten de kinderen van de
groepen 1, 2 en 3 ’s avonds in hun pyjama op school
komen. Dat was best wel bijzonder! Er werden
samen liedjes gezongen en leuke spelletjes gedaan.
Een hele belevenis voor groot en klein….. De
kinderen mochten ook hun schoen zetten. En ja
hoor…. de volgende dag waren ze allemaal gevuld!
‘Lekker lui luisteren’ naar een verhaal van
de juf.
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SCHOOLBIBLIOTHEEK TIJDELIJK GESLOTEN
Onze schoolbibliotheek De leesrups
sluit tijdelijk haar deuren. Het voelt
voor de vrijwilligers op dit moment
niet goed om met veel kinderen uit
diverse groepen in aanraking te
komen, nu de besmettingen zo snel
oplopen. Indien kinderen boeken in
willen leveren kan dit in de witte bak,
anders mogen ze de boeken thuis laten tot de bibliotheek weer open gaat.
BUDDY PROJECT
Afgelopen maandag kreeg groep 5B een
gastles van het fruit- en groente-verwerkend
bedrijf Ariza. De les ging over het maken van
Diksap. Het begint bij de boer en de appels,
totdat er een fles in de winkel staat. De
kinderen mogen ook echt onderzoekend aan
de slag gaan en het een en ander proeven,
ruiken, etc.
NASCHOOLSE WETENSCHAPSCLUB
Zoals u vorige week in de nieuwsbrief
heeft kunnen lezen, is de promoshow van
Mad Science komen te vervallen. U kunt
uw kind op dit moment nog niet
aanmelden
voor
de
naschoolse
wetenschapsclub vanwege de Covidmaatregelen. Zodra wij weten of de naschoolse wetenschapsclub doorgaat,
brengen wij u via de nieuwsbrief op de hoogte.
BEZOEK AAN HET SINTERKLAASKASTEEL
[Ingezonden]
Wij zijn naar het kasteel van Sinterklaas
geweest. we kregen een rond lijding. het
was leuk en het grapige deel komt nu dat
wegwijspiet in een meisjespiet haar bed
heeft geslaapen. We haden tegen alen
pieten gezegt en zelfs tegen sinterklaas. hij
kreeg bilenkoek van elize. hij is ook verliefd
maar op wie? daarna kregen wij
pepernooten en fruit op het laatst.
Groetjes Quinn, Lotte en Puck uit groep 4b

KERSTVAKANTIE 2021 MET JIBB+
Binnenkort is het weer kerstvakantie en dat betekent tijd voor leuke,
sportieve activiteiten! Vind je het leuk om lekker te bewegen? Ga dan mee
schaatsen in het centrum van Helmond, lasergamen in het donker en/of
turnen in de sporthal! De Junior Jibb+’ers organiseren dit keer het
spannende spel Jachtseizoen en we sluiten de vakantie af met Koken! Wij
bieden de activiteiten aan voor kinderen uit groep 1 t/m 8 van het (speciaal)
basisonderwijs.
Bekijk alle activiteiten incl. kosten, locatie en datum/tijd op
www.jibbplus.nl en meld je aan!
VOL=VOL. Aanmelden kan vanaf maandag 6 december (9.00 uur) t/m
woensdag 22 december 2021.
Kosten €2,50 per activiteit m.u.v. een aantal duurdere activiteiten.
Kunt u de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kunt u een beroep doen
op Stichting Leergeld (www.leergeld.nl/helmond).
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