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25 November 2021 

 

Nieuwsbrief  5 

 

Team 

Aankomende week begint Mandy Mennink weer in groep 3a na haar bevallingsverlof. Kristel van Gurp 

bedanken we voor haar inzet wat betreft de vervanging. Gelukkig blijft zij nog wel 1 dag per week in 

beeld voor deze groep als ondersteuning.  

Met Evert-Jan gaat het gelukkig al weer wat beter. Kim Knijn vervangt zijn werk en dit is erg fijn.  

Hier en daar is er soms een leerkracht ziek. Gelukkig kunnen we dit intern opvangen. Invallers zijn 

schaars in deze tijd! Dit gaat helaas wel ten koste van de extra ondersteuning maar het belang van 

fysiek onderwijs in de klas is groter!  

 

Corona 

Sinds vandaag hebben we de maatregelen weer moeten aanscherpen. Ik ben in afwachting van de 

persconferentie (of eerder uitgelekte informatie) over het vervolg de komende weken. Ik hoop en bid 

dat we open mogen blijven, al begrijp ik de nood in de zorg ook. We laten de beslissingen maar over 

aan het kabinet. Gelukkig valt de situatie op school nog mee en genieten we extra van de kinderen 

om ons heen.  

De kleuterleerkrachten staan om 8.15 uur op het plein. Gelieve kinderen ook niet eerder te brengen 

dan deze tijd. Er is dan geen toezicht.  

Als kinderen in quarantaine moeten of zelf positief zijn getest, hebben wij over het algemeen 1 dag 

schakeltijd nodig om alles in te richten en de tas met spullen klaar te maken. Soms kan het sneller als we 

tijd hebben.  

Wij bieden in principe alleen online onderwijs aan als het erop lijkt dat de afwezigheid van uw kind 

langer duurt dan 1 of 2 dagen. Is er al sprake van online onderwijs in de klas van uw kind, dan is het 

soms wel mogelijk om toch aan te haken. Maar ook dan is er soms wat schakeltijd nodig. De leerkracht 

van uw kind houdt u hierover op de hoogte. 

Los van de online lessen kunnen kinderen altijd thuis inloggen in MOO om zelf verder te werken aan 

Snappet of Staal.  

 

Klompenfeestcommissie 

De vacature voor de klompenfeestcommissie is ingevuld. Lou-Lou van der Poorte en Wendy Yska 

hebben zich aangemeld! Hartelijk bedankt hiervoor. Verder heb ik vier ouders gevonden die mee willen 

denken over het lerarentekort. Ook hebben zich drie ouders gemeld die meedenken over de website. 

Ik ben blij met deze hulp en betrokkenheid!  

 

Sint en Kerst 

Volgende week vrijdag vieren we Sinterklaas. Het is altijd weer afwachten hoe de intocht nu weer 

verloopt. Zou Sinterklaas deze keer op een normale manier aankomen? We proberen het zoveel 

mogelijk vast te leggen zodat u ook mee kunt genieten via het beeldmateriaal. De onderbouw is  

‘s middags vrij (12.30 uur). We hebben de Sintvlag al in de mast gehangen. De vlag is gesponsord door 

Myrthe van der Zanden van Zorgzaam Scheiden. Bedankt!  

Voor kerst zijn de voorbereidingen ook in gang gezet. Gezien alle richtlijnen zal het vooral gericht zijn op 

kerst in de klas. Alles onder voorbehoud natuurlijk.  

 

Martinusdag 

We kijken terug op een leuke Martinusdag. De kinderen hebben flink geknutseld. De Martinusfair was 

ook erg gezellig en geslaagd. We hebben het mooie bedrag van 1846 euro opgehaald voor het 

goede doel. Dit bedrag hebben we vorige week overhandigd aan Anton Haagen en komt goed 

terecht voor de bouw van een school in Zambia.  

 

Thematisch onderwijs GO! 

We hebben het thema ‘de wereld van werk’ afgerond en zijn begonnen met het nieuwe thema 

‘wonen en bouwen’. In de onderbouw gaat het over vormen, kleuren, materialen en alles wat daar bij 

hoort. In groep 5/6 ligt de focus op wonen en bouwen in andere landen en in groep 7/8 over functies 

van gebouwen. Voor de start maken we eerst zelf met alle kinderen een bouwwerk van kubussen. De 

afsluiting is 28 januari.  
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Ouder- en overblijfbijdrage 2021-2022 

Onlangs heeft u in uw email een betaallink ontvangen voor de ouder- en overblijfbijdrage van het 

huidige schooljaar. Mocht u deze nog niet betaald hebben, dan verzoeken wij u dit nog te doen. 

Wanneer u niets hebben ontvangen, dan kan het zijn dat de email in uw spambox terecht is gekomen. 

Voor vragen over de ouderbijdrage kunt u via Social Schools contact opnemen met juf Mirelle. 

 

 

Boekentip! 

In de bijlage treft u een flyer van de bibliotheek met e-books en luisterboeken in het thema van 

Sinterklaas. Er zijn voor alle leeftijden leuke boeken verkrijgbaar. Wanneer uw kind lid is van de 

bibliotheek zijn deze boeken gratis te downloaden op uw telefoon of e-reader. Leuk om samen te 

lezen! 

 

Schoolfoto’s  

Een aantal weken geleden hebben alle kinderen een inlogkaartje meegekregen waarmee op de 

website van Photo L’ecole de schoolfoto’s besteld kunnen worden. Het bestellen van de foto’s is nog 

steeds mogelijk. Mocht u uw inlogkaartje zijn kwijtgeraakt of problemen hebben met inloggen, dan kunt 

u via Social Schools contact opnemen met juf Mirelle.  

 

 

Agenda 

Datum: Gebeurtenis: 

03-12-2021 Sinterklaas, groepen 1 t/m 4 om 12:30 uur vrij  

06-12-2021 Studiedag, alle kinderen vrij 

23-12-2021 Kerstviering 

24-12-2021 Studiedag, alle kinderen vrij  

27-12 t/m 07-01-2022 Kerstvakantie 
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