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Agenda
22 december
Kerstviering (verdere
informatie volgt)

Beste ouder(s), verzorger(s) van OBS Het Vastert,
Afgelopen vrijdag hebben we een fijne Sinterklaasviering met de
kinderen gehad. En nu is de school alweer in gezellige kerstsfeer
gebracht. Ouders die hiervoor gezorgd hebben, hartelijk bedankt!
Corona

24 december

Juf Edith jarig

Wij blijven nauw contact houden met het scholenteam van de
GGD. Zij adviseren ons m.b.t. quarantaines. Indien u hierover
vragen heeft kunt u naar school bellen voor meer informatie. In de
bijlage vindt u het laatste protocol van 3 december.

25 december

Zelftesten

Eerste Kerstdag

Binnenkort (indien deze bezorgd zijn op school) krijgen de
kinderen van groep 6 t/m 8 zelftesten mee naar huis. Na een
positieve zelftest is een GGD-test altijd nodig om de uitslag te
bevestigen. Als de uitslag van de zelftest negatief is, blijft het
belangrijk dat mensen zich houden aan de basisregels. Wanneer de
klachten blijven aanhouden dan is het belangrijk om opnieuw een
zelftest te doen. Worden de klachten erger, of ervaren mensen
reuk- of smaakverlies, dan is het nodig om een afspraak bij de
GGD te maken.

Studiedag: leerlingen vrij

26 december
Tweede Kerstdag
Kerstvakantie
1 januari
Nieuwjaarsdag
Juf Ineke jarig
10 januari
Weer naar school

Daarnaast vraag ik u namens de GGD om de positieve zelftest te
melden via het meldformulier op de website van de GGD Twente.
Hoe eerder zij op de hoogte zijn van de besmetting, hoe eerder zij
u kunnen voorzien van een passend advies.

Luizencontrole

Schooltandarts
De bus van de schooltandarts komt vrijdag 10 december 's
ochtends op school.
Kerst
Op dinsdag 14 december komt er naar alle waarschijnlijkheid weer
informatie omtrent de huidige coronamaatregelen. Afhankelijk van
deze informatie kijken wij wat er mogelijk is voor de Kerstviering
op school. Hierover wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
PBS
Deze en volgende week wordt er aandacht besteed aan de
gedragsverwachting “wij lopen rustig". Wij vinden het m.b.t. de
veiligheid, het overzicht en de rust in school belangrijk dat de
kinderen rustig door de school lopen.
Kindpakket
Verschillende organisaties in de stad werken samen om met het
Kindpakket kinderen en ouders te ondersteunen. Want elk kind
moet mee kunnen doen aan leuke, maar ook belangrijke dingen. In
de bijlage vindt u informatie over het aanvragen van het
Kindpakket bij de gemeente Enschede.
Namens het team,
Vriendelijke groet,
Ilse Rekers
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