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Agenda
vr 3 december
ma 6 december
do 23 december
vr 24 december
ma 27 december t/m
vr 7 januari
ma 10 januari

:
:
:
:

Sinterklaasviering, vanaf 12.30 uur vrij
(19.00 uur), kerstversiering school
kerstviering en kerstdiner
alle leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij

:
:

kerstvakantie
studiedag, alle leerlingen zijn vrij

Corona
De afgelopen weken is het aantal coronabesmettingen in Nederland zeer hoog. Op dit
moment is 5-7% van onze leerlingen thuis in quarantaine (omdat er in de groep te veel
besmettingen zijn, of omdat er thuis iemand corona heeft), of in afwachting van een
testuitslag.
Wanneer er een besmetting in de groep is, ontvangen de ouders van de groep een brief.
Daarin staat hoe wij, in overleg met de GGD, handelen bij besmettingen. Wij zien dat de
besmettingen impact hebben, zowel thuis als op school. Groepen zijn incompleet en leerlingen
en leerkrachten maken zich zorgen over hun gezondheid. Daarnaast is er de ingewikkeldheid
van het onderwijs geven aan incomplete groepen. Wij proberen het onderwijsproces zo goed
mogelijk door te laten gaan, maar ook wij schalen activiteiten af en proberen ouders zoveel
mogelijk buiten de school te houden. Wij bekijken iedere dag de adviezen van het ministerie,
het RIVM en de GGD en hoe dit past in onze werkwijze.
Wij zouden graag zien dat ouders op dit moment de volgende punten serieus nemen.
•
Bij klachten blijven leerlingen thuis. Laat uw kind testen bij de GGD. Wij zien dat veel
ouders gehoor geven aan deze vraag, maar helaas komen er nog steeds leerlingen met
klachten naar school.
•
Bij twijfel bellen wij ouders, maar wij merken dat niet alle ouders bereikbaar zijn. Dit
betekent dat wij 's morgens niet meteen met de les kunnen .
•
Regelmatig handen wassen, hoesten/niezen in de elleboog en voor volwassenen
afstand houden.
•
Ouders komen in principe niet het schoolgebouw binnen, tenzij anders afgesproken.
•
Vergeten tassen, broodtrommels en dergelijke kunnen ouders afgeven bij de deur.
Hopelijk kunnen we met deze maatregelen de scholen open houden.
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Uw mening telt mee
Hartelijk dank aan alle ouders die hebben meegewerkt aan het oudertevredenheidsonderzoek.
Wij horen namelijk graag wat wij goed doen en wat wij kunnen verbeteren! Ouders die de
online vragenlijst nog niet hebben ingevuld, kunnen dit nog doen tot en met morgen,
25 november 2021.
Waar vind ik de vragenlijst?
In de week van 1 november heeft u van DUO Onderwijsonderzoek & Advies een mail met een
online vragenlijst ontvangen. Per gezin heeft één ouder deze mail ontvangen. Gescheiden
ouders hebben beiden de mail ontvangen. Het
invullen van de vragenlijst duurt circa 15-20
minuten. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Wilt u ons helpen bij het aanbrengen van de kerstversiering?
Maandag 6 december vanaf 19.00 uur willen wij, in principe en met de regels in acht nemend,
de school in kerstsfeer brengen door de kerstversiering aan te brengen. Per groep zoeken wij
twee ouders die ons hierbij willen helpen. Als u ons wilt helpen, dan kunt u hiervoor vanaf
morgen intekenen via Social Schools. Mocht u in de gelegenheid zijn om een hoge trap mee
te nemen, heel graag. Alvast bedankt voor uw inzet!

Er is weer een nieuwe Kwink koelkastposter
Deze periode staan wij met de Kwinklessen stil bij het maken van een goede keuze. Een
keuze die goed voelt voor jezelf, maar ook voor de ander. De kinderen leren hun eigen
kwaliteiten verkennen, maar ook die van de ander. Wij kijken samen hoe je deze ook kunt
inzetten binnen de groep. Daarna werken
wij verder aan het herkennen van (heftige)
emoties bij jezelf of bij een ander en leren
we technieken om dan weer de rust te
vinden in jezelf.
Op de koelkastposter vindt u een
beknopte samenvatting van al het aanbod.

Ingezonden berichten
Van onze relaties in en rond Uithoorn ontvingen we de volgende informatie.
•

Verkeersouders gezocht
Verkeersouders helpen de school met alles wat het met verkeer te maken heeft,
bijvoorbeeld tijdens praktische verkeerslessen of zij denken mee over de
verkeersveiligheid rond de school. Verkeer & Meer is op zoek naar verkeersouders. In
de flyer en brochure van Verkeer & Meer leest u er meer over. Heeft u interesse dan
kunt u zich rechtstreeks aanmelden via www.verkeerenmeer.nl/verkeersouders/
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