NIEUWSBRIEF DECEMBER
LITERAIR THEMA EN MEER

Agenda
3 december
Sinterklaasfeest:
alle leerlingen
’s middags vrij
13 december
OR-vergadering: aanvang 19.30 uur
22 december
Kerstfeest
Literair thema: Kerstverhalen
Als onze school na het vertrek van
Sinterklaas in kerstsfeer is gebracht,
is dat een uitstekend moment om
de kinderen te laten genieten van
mooie kerstverhalen. Er zijn heel
veel kerstverhalen om voor te lezen,
met vaak een morele boodschap.

24 december 		
Alle leerlingen ’s middags vrijdag
25 december t/m 9 januari 2022
Kerstvakantie
10 januari
OR-vergadering: aanvang 19.30 uur
10 januari
Nieuwsbrief januari

Sinterklaas
Uit betrouwbare bron hebben we vernomen, dat Sinterklaas op vrijdag 3
december een bezoek brengt aan onze school. Er is ook dit jaar helaas geen
aankomst op het schoolplein, waar u als ouder bij aanwezig kunt zijn. Om een
impressie te geven van het Sinterklaasfeest, zullen we zo snel mogelijk foto’s van
het feest op Klasbord plaatsen. Vrijdagmiddag 3 december zijn alle leerlingen vrij.

Kerstfeest obs Roald Dahl en PSG Klavertje 4
Op woensdag 22 december vieren we op school ons kerstfeest. U wordt hier nog nader over geïnformeerd
via een speciale kerstfolder.

Coronamaatregelen
Het kabinet heeft besloten dat de scholen open blijven. Wel zijn er aanvullende maatregelen nodig om dit
verantwoord te kunnen doen.
Hierover ontvangt u bericht via onze stichting OPOPS.
Ook bij ons op school hebben we de afgelopen weken het aantal besmettingen zien oplopen. Hierdoor
ontkwamen we er vorig week niet aan, dat er een groep (groep 4) in thuisquarantaine geplaatst moest
worden. Zodra er namelijk 3 of meer besmettingen zijn in een klas binnen 14 dagen, moet volgens de laatste
richtlijnen van de GGD een groep in thuisquarantaine. Vanwege de grote drukte/ lange wachttijd bij de
testlocaties, telt de GGD ook de uitslagen van zelftests mee!
Met de inmiddels beruchte mailtjes “extra voorzichtigheid geboden” houden we u op de hoogte van de
besmettingen binnen de groep(en) van uw kind(eren). Omdat het aantal besmettingen binnen een groep in
een kort tijdsbestek kan oplopen, adviseren wij u om steeds over een noodplan te beschikken voor het geval
een groep in thuisquarantaine geplaatst moet worden.
Omdat de kinderen uit groep 3 t/m 8 dagelijks hun schoolspullen mee naar huis nemen, kunnen we heel snel
overschakelen op thuiswerk. De kinderen gaan dan aan de slag met schoolwerk dat redelijk zelfstandig
gemaakt kan worden. Vanaf dag 2 start het onderwijs op afstand. Dit houdt in dat er ook online lessen
gegeven gaan worden. Het lesprogramma wordt via de mail opgestuurd.
Mocht de leerkracht van de groep die in quarantaine geplaatst is, zelf te ziek zijn om online lessen te
verzorgen, dan rest voor deze groep alleen het thuiswerk.
Als er een leerkracht ziek is, zonder dat de groep in quarantaine zit, doen we ons uiterste best om voor
vervanging te zorgen. Als dit niet lukt, moet deze groep ook thuisblijven en overschaken op thuiswerk.
Wel proberen we voor die ouders die zelf echt geen opvang voor hun kind kunnen regelen, noodopvang te
organiseren.
We begrijpen maar al te goed, dat al deze maatregelen niet leuk zijn, maar gelukkig nog steeds beter dan een
volledige schoolsluiting.
Laten we hopen, en ons best doen, dat het aantal besmettingen snel terugloopt en we daardoor zo min
mogelijk geconfronteerd worden met groepen die in quarantaine geplaatst moeten worden.
We rekenen op uw begrip en medewerking.
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