Nieuwsbrief Montessorischool Wageningen
10-12-2021, week 49

Agenda
Donderdag 23 december
Kerstviering
27 december t/m 7 januari
Kerstvakantie

Jarigen
De jarigen worden vermeld in
ons ouderportaal

wk 50

Veegouders uit OB2
vrijdag 17 december

Schoolbeleid wat betreft Coronatesten
Om verwarring te voorkomen, willen we
nogmaals aangeven dat de brief vanuit
PPO de Link die zondag 28 november is
verstuurd en daaroverheen de
aanvullende brief vanuit school op
maandag 29 november, beiden nog
steeds van kracht zijn. Dit gezien de
kwetsbaarheid die we op school gemerkt
hebben. Op advies van de GGD hebben
de dit ‘strenge’ testbeleid ook ingezet.
We willen echt voorkomen dat we in
deze laatste weken nog een groep in
quarantaine krijgen. Dit heeft niet alleen
effect op school, maar ook bij u thuis.
Niemand wil met Kerst ziek zijn en in
quarantaine zitten. De GGD testen zijn
echt betrouwbaarder. Heeft uw kind
klachten, blijft het thuis en met een
negatieve GGD (pcr) test, mag het weer
naar school (zie verder beide brieven van
28 en 29 november).
Inmiddels zijn bij ons op school weer een
heleboel zelftests bezorgd voor het
team. De zelftests voor de leerlingen
van groep 6 t/m 8 zijn nog niet binnen.
We verdelen de testen echter. Waar er
voorheen in één doos 25 struks zaten,
zijn ze nu allemaal apart verpakt,
waardoor dit ook kan.
Vandaag krijgen de leerlingen van groep
6 t/m 8 allemaal 4 zelftests mee naar
huis voor de komende 2 weken.
De zelftests zijn bedoeld om preventief
te gebruiken; 2 x per week.
Met klachten moet er dus wel een GGD
(pcr) test worden afgenomen.

School Schaaktoernooi
Wij hebben besloten om dit jaar niet
mee te doen met het schoolschaaktoernooi op zaterdag 15 januari. De
beslissing is volledig corona gerelateerd.
Wij kunnen op dit moment niet goed
oefenen omdat elke klas in zijn eigen
bubbel werkt en daardoor is het niet
mogelijk om kinderen uit verschillende
klassen samen te laten schaken. Daarnaast vinden wij het ook onverantwoord
om een week na de kerstvakantie op het
toernooi met kinderen van verschillende
scholen dicht bij elkaar te zitten, als wij
dat nu binnen onze eigen school al niet
eens doen. Wij hebben daarom besloten
om dit jaar niet mee te doen. Wij hopen
heel erg dat volgend jaar het toernooi
gewoon plaats kan vinden. Dan zullen wij
zeker kijken of wij weer een afvaardiging
van onze school kunnen sturen.

Kerst 2021
Uiteraard zijn we na een gezellig
Sinterklaasfeest 2.0 nu volop bezig met
Kerst. De school is versierd en er komen
steeds meer lichtjes en kerstknutsels bij.
Het ziet er heel sfeervol uit. Ook dit jaar
zullen we een alternatief kerstfeest
houden, zodat de kinderen deze ervaring
mee kunnen nemen naar huis. Mocht
onverhoopt de school een week eerder
dicht gaan, zullen we dit kerstfeest op
school eerder vieren.

Aanvragen DigiD
We hebben al verschillende malen
geadviseerd om voor uw kind(eren) een
DigiD aan te vragen. Moet er op een
testuitslag gewacht worden, is de uitslag
via een DigiD vele malen sneller dan als u
… en ook weer een belangrijke
op een telefoontje van de GGD moet
gouden regel…
wachten. Een DigiD aanvragen kost
ongeveer 5 werkdagen. Veel ouders
komen hier achter als ze hem voor hun
kind aan willen vragen; vraagt u hem nu
aan als u dit nog niet gedaan heeft. Dan
heeft u er iets aan als hij nodig is!

