
  

    

 

 

Belangrijke data 

- 18 november: studiemiddag leerlingen 
om 12 uur uit i.p.v. 12.45 uur! 

- 4 december: Sinterklaasfeest, ’s middags 
vrij! 

- 18 december: kerstontbijt, kerstviering in 
de klas. Leerlingen om 12 uur uit! 

- 21 december: start kerstvakantie 
- 4 januari: eerste schooldag na de 

kerstvakantie 
- 18 januari: Start CITO LOVS groep 3 tot 

en met 7 
- 26 januari : Ouderinloop VERVALT in 

verband met corona 
 

 

Sinterklaas 

Sinterklaas zal er door corona iets anders 

uitzien dan normaal. Jullie zijn van ons gewend 

dat we Sinterklaas inhalen op het plein en dat 

ouders hier ook bij kunnen zijn. Helaas zal dat 

dit jaar niet gaan. Het is de bedoeling dat alle 

kinderen op 4 december gewoon naar school 

komen. Sinterklaas zal dan op een later tijdstip 

aankomen. De kinderen van de onderbouw en 

middenbouw zullen door Sinterklaas worden 

toegesproken in het speellokaal. Bij de overige 

groepen komt hij even in de klas kijken. We 

gaan er, ondanks de beperkingen een hele 

gezellige ochtend van maken. 

 

Kerst: 

Helaas kan ook de kerstviering niet doorgaan 

zoals we gepland hadden. Het was de bedoeling 

een kerstdiner te houden op donderdagavond 

17 december. Omdat het erg lastig is een diner 

te organiseren met alleen maar verpakt eten 

(coronamaatregelen), hebben wij ervoor 

gekozen op vrijdag een kerstontbijt te 

organiseren en de donderdagavond te laten 

vervallen. Een ontbijt is makkelijker samen te 

stellen met voorverpakte artikelen. Voor nu is 

het idee samen met de kinderen te ontbijten, 

een samenkomst met de kinderen op het plein 

te organiseren en in de klas het kerstverhaal te 

vertellen. De leerlingen zijn dan om 12 uur uit en 

’s middags vrij. Uiteraard worden jullie nog 

geïnformeerd over de precieze invulling. 

 

Scholenmarkt/ ouderinloop 

De scholenmarkt die gepland stond voor 24 

november gaat in verband met corona niet door. 

Ook de ouderinloop van 26 januari vervalt in 

verband met corona.  

 

Ziekmelden/iets doorgeven 

Wij zijn op dit moment, vooral in de ochtend, 

telefonisch wat minder goed bereikbaar. 

Meester Dew zit in quarantaine omdat zijn vrouw 

ziek is. Hij heeft zelf geen klachten maar mag 

pas 10 dagen nadat zijn vrouw 24 uur 

klachtenvrij is komen werken. Wij willen vragen 

ziekmeldingen zoveel als mogelijk via de app 

door te geven. Mocht er iemand in het gezin 

getest worden, dan kan dat ook via de mail aan 

leerkrachten worden doorgegeven.  

 

Dank! 

De laatste tijd komt corona ook op onze school 

wel erg dichtbij. In onze omgeving zien we 

steeds meer mensen die getest moeten worden 

en soms ook positief testen. Gelukkig heeft het 

coronavirus onze leerkrachten nog niet 

getroffen, maar soms moeten leerkrachten wel 

preventief in quarantaine en zoals we een week 

geleden zagen, zelfs een groep leerlingen. In 

elke situatie die ontstaat proberen wij zo goed 



  

    

 

 

mogelijk alles af te wegen en beslissingen te 

nemen die goed zijn voor de gezondheid en 

veiligheid van de kinderen, leerkrachten en 

ouders.  

 

De afgelopen periode hebben wij van jullie veel 

steunende en begripvolle berichten ontvangen 

over de manier waarop wij om gaan met alles 

wat er op ons pad komt door corona. Dit doet 

ons oprecht goed. Het geeft ons het gevoel dat 

we samen met jullie deze lastige periode 

doorgaan. Daarom, dank je wel voor het begrip, 

voor de lieve woorden, voor het oppakken van 

thuisonderwijs als dit even nodig is en voor jullie 

steun.  

 

Ook een woord van dank naar mijn team. Als ik 

zie hoe er wordt samengewerkt, wordt gezocht 

naar oplossingen en we met elkaar, gezien de 

omstandigheden, er het beste van maken, kan ik 

alleen maar heel erg trots zijn! 

 

Blijf oplettend en vooral gezond! 

 

Vriendelijke groet, 

 

Hélène Teijl 

 

 

 

 


