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BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Door alle berichtgeving in de media zouden we bijna vergeten dat we midden in de gezellige
sinterklaastijd zitten, met allerlei lekkers zoals pepernoten, gevulde speculaas,
chocoladeletters. Op school genieten we van de fijne sfeer en blijven we zoeken naar wat wél
kan. Dit vraagt voortdurend aanpassingen en veel schakelen voor iedereen, maar we hebben
het er graag over voor de kinderen!
De kinderen van groep 3 hebben met volle teugen genoten van hun bezoek aan het kasteel
van Sinterklaas en in de kleutergroepen wordt fijn gewerkt in de verschillende werkhoeken
rondom het thema Sint. De leerkrachten plaatsen regelmatig berichten en foto’s op Klasbord
om ouders (toch) een kijkje in de onderwijskeuken te geven.
Namens het team wens ik iedereen op weg naar een heerlijk avondje veel creativiteit, warmte
en positiviteit toe!
Morgenavond staat een nieuwe persconferentie gepland. Voor zowel kinderen, ouders als
collega’s spannend wat er wordt besloten en wat de gevolgen voor de komende weken zijn.
Na een persconferentie hebben de sectorraden en GGD tijd nodig om een uitwerking van de
maatregelen te maken voor scholen. Zij maken een nieuw protocol. Dit is niet direct na de
persconferentie klaar. Als school moeten we dus afwachten tot het nieuwe protocol
beschikbaar is voordat we met team, medezeggenschapsraad en ouders kunnen
communiceren hoe we het op school gaan organiseren. Het is voor ons ook nog een
vraagteken of dat in het weekend allemaal lukt.
Houd de klasbord app daarom goed in de gaten a.u.b.
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag staat de regel “We lossen het samen op“ centraal.
Waar mensen samen leven, samen werken en samen spelen,
ontstaan wel eens verschillen van mening. Dat is niet erg, maar juist
boeiend. We vinden het belangrijk om kinderen te leren dat deze
verschillen er mogen zijn en dat je, om toch samen te werken, ook samen
een oplossing kunt vinden. We hopen dat u dit onderschrijft waardoor
kinderen van goede voorbeelden op school en thuis kunnen leren.

JUFFROUW FEMKE IS GETROUWD
Juffrouw Femke is jl. zaterdag getrouwd met haar partner Harm.
Samen met de kinderen en de gasten hebben ze een fantastische
dag beleefd. Namens het team en bestuur zijn de felicitaties
overgebracht en wensen we hen een stralende toekomst toe!
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KOFFIE- EN CONTACTUURTJE
De geplande bijeenkomst van het koffie- en contactuurtje a.s. woensdag 1 december kan
helaas niet doorgaan. Als u vragen of
opmerkingen hebt, maak dan even een afspraak met juffrouw José
(teamleider van de onderbouw) a.u.b.

SCHOOLFOTO’S
De schoolfotograaf heeft de tijdig bestelde foto’s afgeleverd op school. Deze
worden per klas uitgezocht en op vrijdag 26 - 11 uitgedeeld. Omdat sommige
groepen deze week online les krijgen, ontvangen de kinderen uit deze groepen
de foto’s later.

HONDEN NIET TOEGESTAAN OP HET SCHOOLPLEIN
Honden zijn niet toegestaan op het schoolplein. We maken daarbij geen
onderscheid tussen grote of kleine honden. We begrijpen dat veel
ouders/verzorgers het wegbrengen en halen van kinderen combineren met de
hond uitlaten. We vragen u om in dat geval buiten de poort te blijven en daar
te wachten.
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