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26 november 2021

Datum
29 november
3 december
10 december

Activiteit
Schoolarts
Sinterklaasviering, alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij.
Leerlingenraad

23 december
24 december

Kerstviering
Alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij.
Kerstvakantie

52

Coronamaatregelen
Het bestuur van Stichting Comprix heeft een brief opgesteld met daarin de nieuwe
maatregelen omtrent het Coronavirus. Hierin staan de maatregelen nog een keer duidelijk
uitgelegd. De brief vindt u in de bijlage. Mocht u nog vragen hebben of als er
onduidelijkheden zijn dan horen we dat graag van u, dan kunnen we altijd met u meedenken.
Vanavond is er wederom een nieuwe persconferentie, wanneer hier nieuwe maatregelen uit
volgen stellen we u hiervan natuurlijk op de hoogte.
Wanneer uw kind of iemand binnen het gezin positief test op Corona moet het gehele gezin
in quarantaine. We stellen het op prijs dat u dit dan direct doorgeeft aan school. Graag
ontvangen we ook weer een berichtje van u als uw kind weer naar school toe mag.

Sinterklaasviering
Helaas kan Sinterklaas door de Corona maatregelen onze school niet
bezoeken, toch vieren we op vrijdag 3 december het Sinterklaasfeest op
school. We hebben er zin in!
De kinderen uit de groepen 1 tot en met 5 gaan net als vorig jaar het feest
vieren met een gezellige Sinterklaas-spelletjes-ochtend. Na afloop is er een leuke verrassing
voor de kinderen!!
De kinderen van groep 6 t/m groep 8 hebben lootjes getrokken. Ze maken een surprise en
een gedicht. De eerste surprises komen al binnen. We maken een tentoonstelling in de
gang, zodat we alle kunstwerken kunnen bewonderen.
Foto’s van het Sinterklaasfeest plaatsen wij uiteraard op onze Parro-app!

Beslisboom
De beslisboom is een vragenschema waarmee u kunt bepalen of een kind naar de
basisschool mag zolang er coronamaatregelen gelden. Het is heel belangrijk dat de
beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en
beantwoord de vragen in de aangegeven volgorde tot je een antwoord hebt.
Sinds afgelopen week is er een nieuwe versie beschikbaar van deze beslisboom. Mocht u
vragen hebben of twijfelen of uw kind wel of niet naar school mag, neem dan even contact
met school op. Wij denken graag met u mee.
De nieuwe versie van de beslisboom kunt u vinden in de bijlage bij deze nieuwsbrief.

Bibliotheek
In de bijlage vindt u de nieuwsbrief van de bibliotheek, met daarin aandacht
voor voorlezen en zelf lezen, beginnen met lezen in groep 3 en boekentips
voor alle groepen.

Schoolfotograaf
Vorig schooljaar heeft schoolfotograaf Wiersma mooie schoolfoto’s van de kinderen
gemaakt, er zijn al vele bestellingen gedaan. Vanwege de feestdagen heeft de
schoolfotograaf de foto’s weer online gezet. Wilt u de foto’s wel bestellen of bekijken maar
bent u de inloggegevens kwijt, dan kunt u een mail sturen naar info@fotografiewiersma.nl .
Vermeld dan even in welke groep u kind (vorig schooljaar) zat en geef een omschrijving van
uw kind (kleur haar, kleding, brildragend, etc.). Dan zoeken zij de inloggegevens voor u op.

