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AGENDA nov./dec.  
 
Di. 23 nov.  ColumBus 
Vr. 3 dec.  Sinterklaas 
  Kinderen om 12.00 uur vrij 
Di. 23 nov.  ColumBus 

Drempeltoets groep 8 
Do. 2 dec.  Schaatsen groep 5 t/m 8 
Vr. 4 dec.   Sinterklaas 

Alle kinderen om 12.00 uur vrij 

 
Di. 7 dec.   ColumBus 
Di. 21 dec.  ColumBus 
Wo. 22 dec. Kerstviering in de klas Aanvang 18.30 uur 
Vr. 24 dec.  Alle kinderen 12.00 uur vrij 
Ma. 27 dec. t/m  Kerstvakantie 
t/m vr. 7 jan.  
Di. 18 jan.  ColumBus

Studiedag/Corona maatregelen 
Voor donderdag a.s. stond de  studiedag rondom de Kanjertraining gepland voor het team. 
Helaas kan deze vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Daarom is het donderdag 
een gewone lesdag voor de kinderen. Excuus voor het eventuele ongemak. 
We hadden het ook graag anders gewild. De “nieuwe” datum voor deze studiedag staat nu 
gepland op donderdag 12 mei. We hopen dat deze dan wel kan doorgaan! 
 
Wij doen op school natuurlijk ons best om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. 
Voor de komende weken zijn de volgende maatregelen van belang: 

• Naast de nodige hygiëne maatregelen ventileren we de lokalen zo goed mogelijk. 

• Ouders kunnen in beperkte mate de school in. 

• In de hallen is het dragen van een mondkapje door ouders verplicht, met in 
achtneming van de 1,5 meter. 

• De oudergesprekken kunnen op gepaste afstand doorgang vinden in de school. 
Wilt u liever een online gesprek, dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht. 

• De looproute hiervoor is bij binnenkomst door een van de 2 hoofdingangen.  
De ouders van kinderen uit groep 1 t/m 3 nemen onderbouwingang. De ouders van 
kinderen uit groep 4 t/m 8 de midden-/bovenbouwingang. Naar buiten gaan via de 
nooduitgangen. 

• Daarnaast vragen we u om bij lichte corona gerelateerde klachten tijdig en vaak al 
een zelftest af te nemen bij uw kind of kinderen. Natuurlijk heeft een PCR-test de 
voorkeur. Zeker wanneer de klachten erger worden. Bij een positieve uitslag altijd 
naar de GGD voor een PCR-test. 

 

 

Kerstwandeling 
De organisatie van de kerstwandeling o.l.v. Han Lobbezoo, was al druk bezig om alles vorm 
te geven voor de 2 avonden in december. In onderling overleg is besloten, dit gezien de 
omstandigheden, niet door te laten gaan. Heel jammer natuurlijk, maar voor nu kan dit niet 
anders.  
We hopen natuurlijk dat het alternatief, de kerstviering in de klas, voor de kinderen wel door 
kan gaan. Deze staat nu gepland op woensdagavond 22 december om 18.30 uur. 
 



 
 

  

   
 
   

Wist u dat… 
 

• er ondanks alle corona perikelen er nog een heleboel leuke en mooie dingen 

gebeuren op school!       

• de kinderen van groep 3 vanmiddag hebben genoten in Park Welgelegen bij hun 
zoektocht naar herfstspulletjes en diertjes. 

• de kinderen woensdag 17 november hun schoen mogen zetten. Dus graag een 
schoen meegeven. 

• er voor woensdag t/m vrijdag appel, ananas en een zakje waspeentjes op het menu 
staat. Mocht dit te weinig zijn voor uw kind, dan kunt u natuurlijk ook een boterham 
of extra fruit meegeven. 

• er maandag 29 november tijdens de gymles een test bij de kinderen wordt 
afgenomen om hun motorische vaardigheden te meten.   
Juf Birrit licht dit nader toe in de bijlage.  

 
 

Hartelijke groet, 
namens het team, 
Jacco Onderdijk. 
 
 


