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Agenda
Vrijdag 3 december
Sinterklaasviering

Dinsdag 7 december
Studiemiddag,
alle leerlingen
zijn om 12.00 uur vrij
Donderdag 23 december
Kerstviering
27 december t/m 7 januari
Kerstvakantie

Jarigen
De jarigen worden vermeld in
ons ouderportaal

wk 48

Veegouders uit MB1
vrijdag 3 december

Noodpakket aan werkjes mee voor het
geval dat de scholen dicht gaan…
In afwachting van de persconferentie van
vanavond (vrijdag 26 november), hebben
wij alvast gedacht over het meest
nadelige, mogelijke scenario. Stel dat
het kabinet besluit dat de scholen in
lockdown gaan, dan willen wij daarop
voorbereid zijn.
We hebben vandaag alle kinderen die op
school aanwezig waren een
werkpakket(je) mee naar huis gegeven.
Voor de bovenbouw en de middenbouw is
het pakket aan werkboeken en schriften,
waarmee de kinderen aan de slag zullen
gaan en voor de onderbouw is het een
pakketje werkbladen. U zult begrijpen
dat het per bouw verschilt wat er mee
gaat, maar ook de hoeveelheid.
Dus mocht de school dicht gaan, hebben
de kinderen die vandaag op school waren
een noodpakket(je). In dit scenario
worden op maandag zowel ouders als
kinderen dan weer verder geïnformeerd
via het ouderportaal en via de Classroom.
Ook zullen we dan laten weten hoe de
kinderen die er vandaag niet waren, hun
werkpakket(je) kunnen krijgen.
Besluit het kabinet dat de scholen open
blijven (dat is wat we verwachten,
aangezien het OMT dat adviseert), dan
komt het pakket maandagochtend 29
november weer mee terug naar school.
Vergeet u dit niet alstublieft!! Zeker in
de MB en BB, geeft dit anders
problemen in de lessen op maandag.

uit gaan dat het feest gewoon doorgaat,
is dit belangrijk voor u om te weten
i.v.m. een corona proof Sinterklaasfeest:
U brengt uw kind of uw kind komt zelf
naar school en u verlaat als vanouds ons
schoolplein. De kinderen gaan gewoon
naar hun eigen groep. Het is niet de
bedoeling dat u blijft staan kijken.
Sowieso verwachten we Sint en zijn
Pieten veel later op school dan 8.30 uur.
Ze zullen alle groepen ontmoeten; we
zullen dit wel buiten organiseren.
De onderbouw krijgt daarna de sleutel
van de schatkamer en daar mogen de
kinderen een cadeautje uitkiezen. In
iedere middenbouw laat Sint een zak met
cadeautjes achter. De bovenbouw heeft
Sint geholpen door surprises te
maken. De kinderen krijgen in de
ochtend drinken van ons en vast ook wat
lekkers van de Pieten. Wilt u uw
zoon/dochter wel iets van fruit
meegeven en lunch? We hebben er zin in!
Als de school open blijft, verwachten we
echt dat Sint onze school bezoekt!

Ouderportaal up-to-date houden
Met enige regelmaat plaatsen wij hier
het verzoek of u de gegevens in het
ouderportaal up-to-date wilt houden.
Alle gegevens die u daar in verandert
Het kan alle kanten op, maar we
komen vervolgens bij de administratie
proberen steeds te roeien met de riemen binnen, waarna ze worden overgenomen
die we hebben.
in onze leerlingadministratie. Geeft u
veranderingen die te maken hebben met
De komst van Sinterklaas
bijvoorbeeld verhuizing, (mobiele)
Nog een week te gaan en dan mogen we telefoon, huisarts, etc. dus alstublieft via
Sinterklaas weer op onze school
het ouderportaal door? In geval van nood
ontvangen! Alle leerlingen kijken hier
is het heel vervelend voor een kind als
reikhalzend naar uit. De school is
wij zijn/haar ouders niet kunnen
prachtig versierd, de pepernoten zijn
bereiken. Daarnaast is het ook is het
gebakken en alle liedjes enthousiast
belangrijk dat beide ouders met het
ingestudeerd. Wat gaan we op deze dag
door ons aangeleverde ‘token’(inlogcode)
allemaal doen? Zoals het er nu uitziet,
een account aanmaken in het
kan het Sinterklaas feest zoals we dat
ouderportaal. Wij krijgen namelijk
gepland hebben doorgaan. We kunnen
geregeld achteraf nog eens het verzoek
echter niets beloven, omdat we ook
van één van beide ouders om nog zo’n
moeten afwachten wat de
token aan te leveren. Dit levert ons extra
persconferentie van vanavond voor
werk op. U heeft, na uitgave van het
maatregelen oplevert. Als we ervanuit
token, zes weken de tijd om dit te doen.

