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  Vrijdag 3 december 2021 
 

In deze nieuwsbrief 
- Belangrijke data 
- Update Corona-maatregelen 
- Herinnering schoolfoto’s  
- Struikelstenen 
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- Afwezigheid OKA 
- Ouderbijdrage 21-22 

 

Belangrijke data 
- Ma 6 dec: Vakantieschool Taal 
- Di 7 dec: Geen inloopspreekuur 

OKA 
- Wo 8 dec: Spelinloop  
- Wo 8 dec: Leggen struikelstenen  

gr 7 
- Do 9 dec: gastles HALT gr 7 
- Vr 10 dec: Spelinloop 
- Ma 13 dec: Vakantieschool Taal 
- Di 14 dec: Geen inloopspreekuur 

OKA 
- Wo 15 dec: Spelinloop 
- Vr 17 dec: Leerlingenraad 
- Vr 17 dec: Spelinloop 
- Vr 17 dec: Nieuwsbrief uit 

 

Update Corona-maatregelen  
Na de persconferentie van vorige week 
werd duidelijk dat de basisscholen 
gelukkig open kunnen blijven, maar dan 
wel met enkele aanvullende maatregelen. 
Deze maatregelen heeft u kunnen lezen 
in de brief die maandag jl. vanuit het 
bestuur van STAIJ naar u is gemaild. De 
maatregelen zijn deze week op school in 
praktijk gebracht. Voor de volledigheid 
voeg ik deze brief nogmaals als bijlage 
toe.  
 

Herinnering schoolfoto’s  
Als bijlage bij de Nieuwsbrief ontvangt u 
als herinnering informatie over het 
bestellen van de gemaakte schoolfoto’s. 
 

Struikelstenen  
Komende woensdag werken de leerlingen 
van groep 7 mee aan een ceremonie voor 
het leggen van 5 struikelstenen in de 2e 
Oosterparkstraat 69. De stenen worden 
geplaatst ter nagedachtenis aan de in 
1943 in een concentratiekamp 
vermoorde familie Slagter die op dit 
adres gewoond heeft. Rondom deze 
steenlegging krijgen de kinderen via een 
lesactiviteit achtergrondinformatie over 
deze familie en haar tragische verleden. 
 

Waterpokken 
Deze week is in groep 5 waterpokken 
geconstateerd bij enkele leerlingen. 
Weest u alstublieft alert op 
besmettingsverschijnselen bij uw eigen 
kind als dat nog niet eerder waterpokken 
heeft gehad. Bij twijfel kunt u contact 
zoeken met uw huisarts of met de GGD. 
 

Afwezigheid OKA 
U heeft Gamze Turkmen, onze OKA, nu al 
een tijdje moeten missen op de Kaap. Dat 
komt omdat zij herstellende is van de 
gevolgen van een ongeluk. Om die reden 
zijn er in deze periode ook geen 
inloopspreekuren voor ouders. Enkele 
taken worden nu tijdelijk overgenomen 
door collega’s van het OKT. Als u de OKA 
ergens voor nodig heeft, overlegt u dan 
even met Julia of Arjan, onze IB-ers. Zij 
weten met wie u dan het best contact 
kunt zoeken. 
 

Ouderbijdrage 21-22  
Als bijlage vindt u nogmaals de brief 
waarin u gevraagd wordt de vrijwillige 
ouderbijdrage voor uw kind(eren) te 
voldoen voor het schooljaar 21-22. Ook 
vindt u in de brief informatie over de 
verschillende manieren waarop u deze 
betaling kunt doen. We hopen en 
verwachten dat u de bijdrage zo snel 
mogelijk betaalt. Mede namens de 
kinderen hartelijk dank! 
 
                  
  Fijn weekend allemaal! 
       Rob van Beek. 


