NIEUW SBRIEF

17 december 2021

De kerstvakantie is ( helaas) eerder begonnen. Dat was voor iedereen, voor u en voor ons, weer een hoop
regelwerk. Gelukkig hebben de meeste ouders zelf opvang kunnen regelen en beperken daarmee de vele
contacten tussen de kinderen onderling. Heel fijn.
Voor nu wensen wij iedereen alvast een hele fijne vakantie en een zalig kerstfeest. En we zien iedereen, in
goede gezondheid, graag weer op 10 januari in en bij school.

KOMENDE WEEK
Herhalingspakket
Het was weer even schakelen voor iedereen. Toch is het ons gelukt om alle kinderen herhalingswerk mee te
geven of om dit werk in de online-omgeving klaar te zetten. Leerstof herhalen zorgt ervoor dat de informatie nog
beter in het geheugen komt. Dus het zou fijn zijn als uw kind dit werk maakt.

Noodopvang
We zijn volgende week alleen open voor de noodopvang. Tijdens de noodopvang wordt geen les gegeven maar
worden de kinderen bezig gehouden door onderwijsassistenten en stagiaires. U zorgt zelf voor een
tussendoortje en de lunch (op de lange dagen). De opvang start om 8:30 uur. We gebruiken de ingang aan de
Kloosterstraat. Daar is ook het hek open. Aan het eind van de dag (12:15 uur of 14:30 uur) komen de kinderen
daar ook naar buiten. De hoofdingang gebruiken we dus niet.
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Let op: bij (milde) verkoudheidsklachten en andere coronagerelateerde klachten blijft uw kind thuis.

Voorbereiding
De leerkrachten zijn de komende week gewoon aan het werk, zij hebben nog geen vakantie. We gebruiken de
tijd om werk te doen dat is blijven liggen in verband met het vervangen van elkaars groepen en door
quarantaine periodes. Daarnaast gaan we de periode na de kerstvakantie voorbereiden.
We gaan ook afstandsonderwijs voorbereiden. We hopen dat we gewoon weer open gaan op 10 januari maar
mocht dat niet zo zijn, dan hebben we maar 1 dag nodig voor de omschakeling en om spullen op te halen.

VUURWERK
De jaarwisseling is aanstaande. En ondanks dat er een vuurwerkverbod is, zal er toch vuurwerk afgestoken
worden. Een groot gevaar is het aansteken van achtergelaten vuurwerk. Vooral jongere kinderen doen dit.
Hierdoor is vorige jaarwisseling een jongen uit IJmuiden zwaar gewond geraakt.
Hierover heeft burgemeester Frank Dales een videoboodschap opgenomen voor de kinderen. Met name voor
de hogere groepen basisonderwijs en groepen 1 en 2 middelbaar onderwijs. Om hen bewust te maken van de
gevaren. En om hen, samen met ouders en leraren, er toe aan te zetten hier met elkaar over te spreken.
Bekijk de video: https://www.youtube.com/watch?v=NGYl_Rt-kMA.
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Maandag 10 januari : school start weer
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