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Agenda

4 december
Sinterklaasfeest, school tot 13.30 uur
17 december
Kerstfeestvieringen in de klassen
19.00 -20.00 uur
18 december
School tot 12.00 uur
Corona

De tweede golf…we zitten er middenin.
Of alweer aan het eind? We hebben
met z’n allen geen idee nu de getallen
die we dagelijks van de GGD horen
niet aangevuld worden met de
testresultaten van ‘commerciële’
teststraten. Daarom blijven we het
zekere voor het onzekere nemen en
volgen we de richtlijnen die u van
stichting Prohles hebt ontvangen.
Verderop in deze nieuwsbrief kunt u
lezen dat we starten met een
registratieplicht als u de school
moet/mag bezoeken en dat u bij het
betreden van de school verplicht een
mondmasker moet dragen. Ook willen
we u nogmaals dringend vragen bij het
ophalen en brengen van de leerlingen
de 1,5 meter afstand in acht te nemen
en niet met meer dan 2 personen bij
elkaar te staan. U helpt ons enorm als
u zich hieraan houdt, des te eerder
kunnen de maatregelen afgezwakt
worden.
Het komt geregeld voor dat een
huisgenoot van een leerling positief
getest wordt. Fijn dat u dit meldt en dat
u begrijpt wat de consequenties zijn.

Maar…hoe lang kan een leerling dan
niet naar school? (Zie pagina 3 voor de
brief van Prohles van 16 oktober)
Kortom: uw kind mag lang de school
niet in. Wij zorgen dat uw kind
thuiswerk krijgt zodat het werk toch
(voor een deel) door kan gaan. We
rekenen op uw begrip voor deze
vervelende maatregel.
Verbouwing

De school gaat flink op de schop de
laatste weken. Er wordt door de
aannemer ontzettend hard gewerkt om
van de aula iets heel moois te maken.
In de afgelopen weken zijn de plafonds
verwijderd, de uitsparing voor het
podium gerealiseerd en alle data- en
elektrapunten aangebracht en
omgelegd. Natuurlijk gaat dit met de
nodige geluidsoverlast gepaard, maar
eigenlijk valt dat tot nu toe reuze mee.
Dank aan de mensen van Den
Dubbelden en Botermans. Op de
facebookpagina van de school zullen
we af en toe foto’s plaatsten van de
vorderingen.

Registratieplicht

Bij het betreden van het schoolgebouw
vragen wij vanaf nu om het bezoek te
registreren. Dit kan gemakkelijk via de

check-in QR-code. Met de camera van
uw smartphone scant u de QR-code bij
de hoofdingang. Vervolgens worden er
een paar gezondheidsvragen gesteld
en kunt u uw contactgegevens
achterlaten.

Vrijwillige bijdrage

Via de ouderraad heeft u het verzoek
gehad om de vrijwillige bijdrage te
voldoen. Het behoeft geen uitleg dat
we als school u van harte uitnodigen
dit bedrag naar hen over te maken. Al
het geld komt ten goede aan de
kinderen. Mocht u niet aan de betaling
van de bijdrage kunnen voldoen, wilt u
dan contact opnemen met Hergo of
Janmarinus.
Sinterklaas en Kerst

Zoals u heeft gelezen in de brief van
Prohles zullen we de vieringen van
deze feesten dit jaar helaas wat sober
moeten houden. Ook de verbouwing
van de aula zorgt ervoor dat “flink
uitpakken” er schoolbreed even niet in
zit. Dit zal vooral in de groepen gaan
gebeuren. Woensdag 18 november zal
er in de groepen 5 t/m 8 lootje
getrokken worden.
Online lessen

Vorige week hebben we in groep 8
geëxperimenteerd met het lesgeven op
afstand. Juf Tirza zat thuis achter haar
scherm en had via het digibord en een
webcam contact met de kinderen van

groep 8. Op deze manier was het
mogelijk om vanuit haar huis
instructies te geven. In de groep werd
toezicht gehouden door een
bijlesstudent. Wanneer het onverhoopt
nodig is, dan kunnen we deze manier
bij afwezigheid van de leerkracht de
lessen in groep 5 t/m 8 toch door laten
gaan.

Webinar – Tieners en sociale druk &
groepsdruk

Op 19 november 2020 organiseert het
Centrum voor Jeugd en Gezin in
samenwerking met Tischa Neve een
Webinar over het ondersteunen van
tieners bij sociale druk of groepsdruk.
Het is bedoeld voor alle ouders met
kinderen van 10 tot en met 18 jaar uit
Hollands Midden.
De puberteit is een roerige tijd. Jezelf
leren kennen, je staande houden en je
plek vinden tussen leeftijdsgenoten én
omgaan met alle verwachtingen van
ouders, anderen en sociale media. Er
wordt steeds meer druk op jongeren
gelegd en dat valt niet altijd mee.
In dit Webinar geeft bekend
kinderpsycholoog en opvoedkundige
Tischa Neve ouders praktische tips en
staat ze stil bij de rol als ouder als
tieners sociale druk of groepsdruk
voelen. Dit Webinar vindt plaats op
donderdag 19 november van 20.30 tot
21.30 uur. Aanmelden voor de gratis
CJG-Webinar ‘Tieners en sociale druk
& groepsdruk’ kan via
www.cjgcursus.nl of via deze link. Er is
een beperkt aantal aanmeldingen
mogelijk. Na het Webinar is deze een
maand terug te kijken.

