NIEUW SBRIEF

12 november 2021

Het zijn spannende tijden voor de kinderen. Gisteren nog hebben de kinderen lekkers opgehaald met hun
lampion door Sint-Maarten-liedjes te zingen, het Sinterklaasjournaal is deze week begonnen en wordt in de
klassen bekeken en morgen komt Sinterklaas ook nog eens aan in ons land. Helaas is het voor kinderen
daarnaast ook spannend als ze een nauw-contact zijn van iemand die corona heeft en daarom ook even niet op
school mogen zijn.
De corona-maatregelen kunnen soms roet in het eten gooien, maar wij vinden het belangrijk om binnen die
regels de bijzondere activiteiten gewoon te organiseren. De eerstkomende grote activiteit is op 3 december,
onze Sinterklaasviering. In deze nieuwsbrief leest u hoe we die organiseren.
Mischa Roberts en Bianca Steman

SINT-MAARTEN
Onze vrijwilliger van het studiecentrum
is speciaal op donderdag gekomen
omdat ze het zo leuk vind om alle
kinderen te zien met hun lampion.
Vooral
de
jongste
kleuters
waren
onder
de
indruk.

SINTERKLAASACTIVITEITEN
Op vrijdag 19 november komen er 2 pieten langs op school. Ze komen in groep 1 tot en met 5, maken een
praatje en delen kruidnootjes uit.
Op woensdag 24 november mogen alle kinderen (groep 1 tot en met 8) hun schoen zetten. Ze moeten dan wel
extra lang wachten (25 november is een studiedag), maar 26 november mogen ze hun schoencadeautje
uitpakken.
Vrijdag 3 december gaan we er een groot feest van maken! Er is geen ontvangst op het schoolplein, in verband
met de 1,5 meter maatregel. Maar Sinterklaas en zijn pieten krijgen een mooie plek in ons speellokaal en alle
onderbouwgroepen komen bij Sinterklaas op visite. In de bovenbouwgroepen zullen de pieten dan langsgaan
om te kijken hoe het gaat met de surprises.

CORONA
In de afgelopen weken hebben we het aantal positieve coronatestuitslagen tot recordhoogte zien stijgen. Waar
voorheen hele klassen in quarantaine moesten worden geplaatst, wordt nu elke besmetting, of dat nu om een
leerling, leerkracht of ouder gaat, per geval bekeken. Maatwerk is nodig om in overleg met de GGD te doen wat
goed is in die specifieke situatie. Er wordt onderzocht of de persoon in kwestie gevaccineerd is, hoe lang hij of
zij bij anderen in de buurt is geweest en wat de te nemen vervolgstappen moeten zijn. Hele klassen worden
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bijna niet in quarantaine geplaatst, al komt het nog wel voor. Afgelopen week is er in de Zaanstreek weer een
gehele school tijdelijk gesloten, i.v.m. een uitbraak.
Vooral onze leerlingen zijn kwetsbaar. Kinderen zijn (in de meeste gevallen) niet gevaccineerd of hebben het
coronavirus nog niet opgelopen. Dat maakt dat ze in quarantaine moeten worden geplaatst wanneer ze in
aanraking zijn geweest met een positief getest persoon.
Vanavond worden in een nieuwe persconferentie weer aanscherpingen en bijstellingen van de
coronamaatregelen aangekondigd. Vooralsnog is de verwachting dat de scholen voorlopig open zullen blijven
en dat de maatregelen vooral een beroep zullen doen op gezond verstand in de privé-sfeer.
We vinden de manier waarop u op die momenten met ons meedenkt heel prettig. Wanneer een groep moet
worden thuisgehouden, of wanneer er kinderen in quarantaine moeten worden geplaatst, is dat een lastige en
vervelende situatie. Naast dat de positieve testuitslagen toenemen, waart er ook een 'gewone' griep rond en zijn
ook normale verkoudheidsklachten reden om getest te moeten worden. Als leerkrachten 's ochtends opstaan
met deze klachten, is het belangrijk dat ze zich laten testen en proberen we als school voor de groep een
passende oplossing te vinden. Door inzet van collega's met andere taken, collega's die een dagje extra komen
werken of zelfs door stagiaires en externe docenten, weten we vaak het naar huis sturen voor te zijn. Helaas
lukt dit niet altijd, zeker niet wanneer we 's ochtends worden overvallen door de omstandigheden. Zeker
wanneer er meerdere collega's tegelijkertijd afwezig zijn, maakt dat het opvangen van de groepen lastig.
We willen daarom nogmaals benadrukken dat we blij zijn dat u, als ouder, meewerkt, en uw kind thuishoudt bij
klachten, of het ons meldt wanneer er binnen de familiesituatie een positieve coronatest is vastgesteld. Op deze
manier kunnen wij goed in kaart houden wat er speelt, en kunnen wij met de GGD samen het gerichte
maatwerk leveren dat nodig is.

DUBBELZESKAMP HERHAALDE OPROEP
We hebben inmiddels een compleet team van gr 3t/m5, maar nog maar 3 aanmeldingen van 6t/m8. Daarom
nogmaals deze oproep. Aanmelden kan nog tot en met komende donderdag.
Op 28 en 29 december mogen alle kinderen van groep 3 tot en met 8 meedoen aan de Dubbel6kamp Velsen, in
sporthal Zeewijk.
De opzet ziet er als volgt uit:
● Op dinsdag 28 december wordt er een ochtend- en een middagprogramma aangeboden aan de leerlingen
van groep 3, 4 en 5. De teams bestaan uit min. 6 leerlingen en een begeleider.
● Ook op woensdag 29 december wordt er een ochtend- en een middag programma aangeboden voor
leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. De teams bestaan uit min. 8 leerlingen en een begeleider. In beide
categorieën kunnen max. 4 kinderen extra toegevoegd worden.
Let op: Een team met minder dan het minimale aantal deelnemers kan niet ingedeeld worden.
Voor groep 3 t/m 5 zijn dit dus max.10 kinderen per team en voor groep 6 t/m 8 max. 12 kinderen per team.
Inschrijven kan dit jaar op twee manieren:
1. Via maarten.molenaar@atlantbo.nl (Vermeld duidelijk voornaam, achternaam, groep en mailadres in de
mail) zodat je tijdig de informatie ontvangt
2. òf nieuw: zelfstandig als ouder/begeleider via: www.sportpasvelsen.nl/dubbel6kamp-2021. Er is wel
altijd een begeleider nodig, dus doen wij een dringend beroep op jullie als ouders. Het zou erg jammer
zijn, als een team kinderen niet ingeschreven kan worden.

Met vriendelijke groet,
Maarten Molenaar
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Franciscusschool
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BELANGRIJKE DATA
Woensdag 24 november
Donderdag 25 november
Maandag 29 november
Vrijdag 3 december

: Schoen zetten groep 1-8
: studiedag, alle leerlingen vrijdag
: MR-vergadering
: Sinterklaasviering
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