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Afscheid Bastienne
Bastienne Bishop stopt per 1 januari 2022 met werken op onze school. Met pijn in haar hart neemt
ze na 6 fijne jaren bij ons op school te hebben gewerkt, nu afscheid. Na de kerstvakantie gaat ze
als locatieleider op de Delftse Dalton aan de slag.
Wij vinden het heel jammer dat zij weggaat, maar begrijpen haar besluit.

De laatste werkdag voor Bastienne is dinsdag 21 december 2021.
Wanneer u wilt kunt u afscheid van haar nemen op het schoolplein. Zij zal op maandag 13
december om 14.00 uur op het schoolplein van de bovenbouw zijn en op dinsdag 14 december om
14.00 uur op het schoolplein van middenbouw.

Corona Update
In de maand november zijn er 20 kinderen (van de 211) op onze school positief getest op Corona.
We hebben nog geen klassen naar huis gestuurd omdat tot nu toe geen leerkrachten ziek zijn
geworden. We zijn hier heel blij mee en hopen dat dit zo blijft.
Toch wordt er per direct een aantal maatregelen van kracht om er voor te zorgen dat de kinderen
en de leerkrachten niet besmet worden tijdens werktijd.
Deze maatregelen komen uit het OMT-advies en kabinetsbesluit “corona voor scholen”.

● Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij het niet anders kan en hebben in
dat geval dan een mondkapje op.

● Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
● Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder externen plaats.
● Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve

testuitslag is ontvangen. Uitgezonderd zijn kinderen die onder het snottebellenbeleid
vallen. Dat houdt in dat kinderen met neusverkoudheid naar school mogen, behalve als zij
klachten krijgen zoals benauwdheid, hoesten of koorts.

● Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact besmet is met het coronavirus, gaan
alle huisgenoten in quarantaine.



Corona -  geen lesobservaties in de klassen nu
Vanwege de hoog oplopende besmettingscijfers mogen er per direct geen ouders meer in de
klassen komen observeren. Later dit schooljaar hopen we er weer mee verder te kunnen gaan; u
hoort van ons wanneer het weer kan. Gemaakte afspraken komen voor nu te vervallen.

Corona - vaste hulpouders
De ouders die de school helpen waar dat noodzakelijk is voor het onderwijsproces blijven welkom
in de school. Zij houden zich ook aan de basisregels.

Sinterklaas in de bovenbouw
Alle kinderen van de bovenbouw moeten hun surprise op donderdag 2 december alvast mee naar
school nemen. Verpak de surprise in een vuilniszak. Op school aangekomen maken we in iedere
klas een plek vrij voor de surprises, zodat we donderdag alvast van al het moois kunnen genieten.
Vergeet niet de naam van degene voor wie de surprise is aan je knutselwerk te bevestigen.

Schaatsen bb
We zijn nog opzoek naar ouders die kunnen rijden op 10 december. U heeft hier afgelopen week
een aparte mail over ontvangen. U kunt zich hier inschrijven als u kunt rijden. Als uw kind geen
schaatsen heeft dan kunt u zich hier inschrijven voor het huren van schaatsen.

Kerstfeest op de Jan vermeer

Op donderdag 23 december is er voor de kinderen een kerstdiner op onze school.
De kinderen gaan deze dag om 12.00u naar huis.
Geen lopend buffet dit keer, maar iets ludieks: kerstdiner uit je (brood)trommel!

We vragen u om een mooi trommeltje te vullen
voor uw eigen kind. Grote eters kunnen twee
trommeltjes meenemen.

We vinden het voor de kinderen heel belangrijk dat we toch gezellig samen eten, iedereen mooi
aangekleed, in het donker naar school, kaarsjes aan, muziekje erbij…..
Neem wel een bordje, bestek en beker mee (met naam er op!) (in een tasje).
Zo kunnen we de tafel feestelijk dekken.
Vanwege de corona maatregelen zal er geen oudercafé zijn en vragen we ook geen hulpouders.

Het kerstdiner duurt een uur, met wisselende begin- en eindtijden per bouw om opstoppingen bij
het hek te voorkomen;

- OB 17.30u - 18.30u

https://docs.google.com/document/d/1q71tJuJQ6eTxGnjeC_O24hp4vGHNOAJH3JpDY-8iZ4k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1M5CtKAbvvWiSeCMtIX7LbpW12hkT5GJaVCV5MhfuE3c/edit?usp=sharing


- MB 17.40u - 18.40u
- BB 17.50u - 18.50u

Vrijdag 24 december is de laatste schooldag van dit jaar.
Wij wensen iedereen een fijne kerstvakantie en een voorspoedig 2022.
Tot ziens op 10 januari!

Joggingbroeken kleuters
Groeit uw kleuter ook zo hard?! Weer nieuwe kleding aan moeten schaffen?
Wij ontvangen graag de oude joggingbroeken, leggings en onderbroekjes
om kinderen die dat nodig hebben te kunnen verschonen.

Traktaties & tussendoortjes
Jarig zijn is leuk! Niet alleen voor het kind dat jarig is, maar ook voor de rest van de kinderen in de
klas. Bij een verjaardag mag je namelijk trakteren. Nu weten we allemaal wel een aantal heel
ongezonde traktaties op te noemen, maar wat nou precies een gezonde traktatie is, daar valt over te
twisten. Wij willen u vragen om uw kind een lekkere, maar toch zo gezond mogelijke traktatie mee te
geven naar school.  Een mooi potlood is trouwens ook heel leuk om uit te delen!

Tussendoortje
Het is belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd gezonde eetgewoontes
ontwikkelen. Voor het dagelijkse tussendoortje zien we dan ook graag
dat kinderen fruit en/of rauwkost eten.

Wist u dit al? Zoveel suiker zit er in drinkpakjes……!
Bovendien zijn deze pakjes niet goed voor het milieu.
We zouden graag zien dat kinderen water drinken, dat is gezond en
altijd voorhanden. Het is dan voldoende als kinderen een drinkbeker
bij zich hebben.

Eveline ambulante dagen
Op woensdag 1 en woensdag 15 december heeft Eveline tweemaal een ambulante dag.
Zij werkt die dagen thuis. Barbara Steeman staat voor onderbouw E.

Verslagmap
Wanneer u de verslagmap gelezen heeft, lever hem dan weer in op school.

Open dagen middelbare school
Voor kinderen uit groep 7 en 8 en hun ouders raden we het aan om alvast een kijkje te gaan
nemen bij de vervolgschool. De data van de Open Dagen van de middelbare scholen kunt u vinden
onder deze link.

https://www.devogids.nl/

