NIEUW SBRIEF

21 januari 2022

Helaas hebben ook wij op school te maken met oplopende besmettingen en/of leerlingen en leerkrachten die in
quarantaine moeten. Het is iedere dag weer een uitdaging om zoveel mogelijk klassen les te geven.
Ook hebben we regelmatig contact met de GGD om te bepalen of een groep in quarantaine moet. Daarbij
stuiten we nu op het probleem dat ze positieve zelftesten in principe niet mee laten tellen in hun afweging. Dat
heeft tot gevolg dat het aantal besmettingen onbedoeld nog verder kan oplopen. Daarom het dringende verzoek
om na een positieve thuistest ook een afspraak te maken bij de GGD voor een PCR-test. Is die positief, geef dit
dan zo snel mogelijk door (via de ziekmeld-app) met daarbij de eerste dag dat uw kind klachten had. Dan
kunnen wij de GGD van de juiste informatie voorzien en er hopelijk voor zorgen dat de besmettingen binnen
een groep niet teveel oplopen.
Heeft u moeite met het maken van een telefonische test-afspraak? Als u voor uw kind een Digi-D aanvraagt
kunt u ook online een afspraak maken.

BABY-NIEUWS
We hebben leuk nieuws!
Juf Merel is op 30 december 2021 bevallen van een gezonde zoon. Het gaat goed met
Lenn en juf Merel.

Ook onze IB-er, juf Femke is inmiddels bevallen. Op 10 januari is dochter Lieke
geboren.

En tot slot is op 14 januari Jack geboren, zoon van juf
Kayleigh.

1

WERKZAAMHEDEN ZEEWEG
Komende maandag begint het groot onderhoud op de Zeeweg. Van 24 januari tot en 18 februari is het wegvak
van de Willemsbeekweg tot aan de Groeneweg aan de beurt. Dit wegvak wordt afgesloten voor doorgaand
verkeer.
Om ervoor te zorgen dat uw kind toch veilig de Zeeweg kan oversteken hebben we contact gezocht met de
gemeente en de aannemer.
De aannemer zorgt dat er voor en na schooltijd verkeersregelaars zijn om de kinderen op een nader te bepalen
deel van de weg veilig over te laten steken. Ook zal er in de periode van 8:10 tot 8:30 uur en van 14:30 tot
14:50 uur (en op woensdag na 12:15 uur) op de kopse kanten geen werkverkeer rijden.
De aannemer verzoekt u wel op met uw kind de ‘spelregels’ voor een veilige oversteek door te nemen.
•
•
•

Wil je oversteken, loop dan eerst naar de verkeersregelaar toe.
Let goed op en luister naar de aanwijzingen van de verkeersregelaar .
Let op de hekken die aangeven dat een deel van de stoep is afgesloten.

Een verkeersregelaar is altijd te herkennen aan zijn/haar kleding.

INLOOPSPREEKUUR OPVOEDVRAGEN
Opvoeden is niet altijd makkelijk. Vraagt u zich bijvoorbeeld af hoe u ervoor zorgt dat uw kind goed inslaapt of
doorslaapt, maakt u zich zorgen over het eetgedrag van uw kind, wilt u weten hoe u nog beter kunt omgaan met
(faal)angst of heeft u een andere opvoedvraag? Kom dan naar het inloopspreekuur van ons zorgteam. Op
maandag 31 januari, om 14:00 uur is Lisanne de Jong (Socius) op school aanwezig om uw vraag voor te
leggen. Het gesprek is vrijblijvend en gratis.

CITO-TOETSEN
Deze week is groep 8 al begonnen met het afnemen van de Cito-toetsen en komende week zullen ook de
groepen 3 tot en met 7 starten. De toetsen worden vooral in de ochtend afgenomen.

EVEN VOORSTELLEN
Juf Fauve is na de kerstvakantie bij ons gestart in groep 3b in verband met het zwangerschapsverlof van juf
Kayleigh. Hieronder stelt zij zich aan u voor.
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Mijn naam is Fauve Ravensbergen. Na de kerstvakantie ben ik op de
Franciscusschool komen werken. Voor de aankomende periode ben ik de
nieuwe leerkracht van groep 3b. Hiervoor heb ik als leerkracht in Haarlem op
een reguliere basisschool gewerkt en de afgelopen twee jaar ben ik als
kleuterleerkracht werkzaam geweest in het speciaal onderwijs te Hoofddorp.
Vorig jaar ben ik verhuisd naar Driehuis, waar ik nu met veel plezier woon.
Heerlijk om op de fiets naar je werk te kunnen gaan. Ik ben blij om weer terug te
zijn in het basisonderwijs en sta nu weer met veel plezier voor de klas. Wellicht
tot snel!

BELANGRIJKE DATA
Woensdag 9 februari
Zaterdag 19 februari

Studiedag, alle kinderen vrijdag
Start voorjaarsvakantie
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