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Beste ouders/verzorgers, 
Het kostte deze week behoorlijk wat inspanning om zoveel mogelijk groepen les te kunnen blijven geven. In 
totaal hebben we deze week 15 ziektedagen van leerkrachten moeten opvangen. Met kunst- en vliegwerk en 
heel wat hulp van collega’s die extra hebben gewerkt, hebben we uiteindelijk maar 3 keer een klas naar huis 
gestuurd. Daar zijn we blij mee, maar tegelijkertijd weten we dat dit niet altijd zal lukken. 
Doordat we deze wisselingen snel moeten regelen zullen we u niet elke dag op de hoogte houden wanneer er 
een ander personeelslid dan de eigen leerkracht voor de groep staat. We zullen u echter uiteraard altijd 
informeren wanneer er géén (fysiek) onderwijs mogelijk zal zijn, of wanneer we informatie moeten delen 
rondom contact met een positief getest persoon, het geven van een testadvies of bijvoorbeeld wanneer een 
groep in quarantaine wordt geplaatst.  
 

  

KUNSTFORM  
Vanuit de NPO zijn de vakdocenten al een paar weken druk met de kinderen in de weer. Verspreid over de 

groepen werken de kinderen aan de vier ‘disciplines’: theater, dans, muziek en beeldende vorming. Het rooster 

is zo gemaakt dat alle groepen gedurende dit schooljaar met alle disciplines in aanraking komen, onder leiding 

van de vakdocenten. Hieronder ziet u een paar resultaten van kunstwerken die tijdens beeldende vorming zijn 

gemaakt.  

 

 
Rupsje Nooitgenoeg, kastanjes boren en rijgen in groep 1-2                     

 
Knikkerbanen in groep 7: Verbinden en vouwen, bochten, gootjes en staanders maken. 
 
Meelbatik-kunstwerk in de groepen 7 en 8 
 

  

DE GROTE SINTERKLAASSHOW 
De afgelopen weken hebben de groepen 4 hard geoefend voor de Sintshow, die plaats gaat vinden in de 

staddschouwburg, op zondag 21 november van 14:00 tot 15:00 uur.  

Helaas is groep 4B vandaag in quarantaine geplaatst en zullen zij niet kunnen deelnemen aan de dansshow. 

Met gemengde gevoelens wensen we groep 4A veel succes en plezier, en hopen we dat we groep 4B snel 

weer in goede gezondheid op school zullen zien. 
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CORONA 
Sinds deze week hebben we twee groepen te maken met oplopende besmettingen, en zijn deze beide groepen 

inmiddels in quarantaine geplaatst. Er zijn meerdere positief geteste leerlingen en ouders in de groepen, en ook 

uit elk van beide groepen een leerkracht. 

Wij houden op school dagelijks bij wat de stand van zaken is rondom de afwezigen. Ook hebben we een korte 

lijn met de GGD om samen te bepalen wat de te nemen actie moet zijn. Een mogelijk gevolg is bijvoorbeeld dat 

we voor een groep moeten overschakelen op een strenger beleid rondom verkoudheidsklachten, wat betekent 

dat we kinderen met een flinke snotneus al naar huis moeten laten gaan. Hier informeerden we u van de week 

al over in de app. 

Mocht dit voor de groep van uw kind (gaan) gelden, dan laten we u dat in een apart bericht weten. 

Zo wordt op een zelfde manier informatie rondom een eventuele quarantaine voor de groep gedeeld. Elke 

situatie is verschillend. Het hiervan op de voet blijven volgen is belangrijk. Hiervoor zijn we afhankelijk van de 

informatie die we van u doorgespeeld krijgen. We zijn blij dat zoveel ouders met ons samenwerken om de juiste 

stappen te kunnen zetten, hoe vervelend sommige besluiten soms ook zijn. 
 

 

 
GEVONDEN VOORWERPEN 
Op school liggen al enige tijd een zilveren kettinkje, zilveren armbandje en een goudkleurig ringetje. Juf Sylvia 
heeft het apart gehouden van de overige gevonden voorwerpen, zodat het niet kwijtraakt. Mocht uw kind dit zijn 
verloren, dan kan het nagevraagd worden bij juf Sylvia. 
 
 

  
 

 
BELANGRIJKE DATA  
 
Woensdag 24 november : Schoen zetten groep 1-8 
Donderdag 25 november : Studiedag, alle leerlingen vrij  
Maandag 29 november  : MR-vergadering 
Vrijdag 3 december  : Sinterklaasviering 


