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10 december 2021

Datum

Activiteit

23 december
24 december

Kerstviering
Alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij.
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Eerste schooldag 2022

10 januari

Sinterklaasviering
Het lijkt alweer een tijd geleden, maar vorige week hebben we Sinterklaas gevierd. De
groepen 1 t/m 5 werden verrast door een digitaal bezoek van Sinterklaas! Daarnaast hebben
ze een leuke spelletjesochtend gehad en een mooi cadeautje van Sinterklaas gekregen.
De groepen 6 t/m 8 hebben allemaal prachtige surprises met gedichten voor elkaar gemaakt.
We kijken terug op een gezellige ochtend.

Juf Tineke
Gelukkig gaat het herstel van juf Tineke voorspoedig en is ze al steeds vaker weer aanwezig
op school. Na de kerstvakantie hoopt juf Tineke weer volledig aanwezig te zijn op De Triade.

Kerst
Afgelopen week zijn alle kinderen druk bezig geweest om hun klas om te toveren tot een
heus kerstpaleis. Wat is het weer gezellig in school met al die mooie lichtjes. In de groepen
besteden we extra aandacht aan de kerst en worden er mooie kerstknutsels gemaakt.
Donderdag 23 december vieren we kerst op school in de eigen klas, tussen de middag wordt
er voor een heerlijke kerstlunch gezorgd. De kinderen worden op de gewone schooltijden op
school verwacht, dus van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag 24 december ruimen we met zijn allen alle kerstversiering weer op en zijn de
kinderen om 12.00 uur vrij.

Coronamaatregelen en beslisboom
Vorige week is er een nieuwe beslisboom gepubliceerd, de
beslisboom is aangepast naar aanleiding van de nieuwe
inzichten vanuit het RIVM.
Op dit moment mogen kinderen met milde klachten weer naar
school als zij een negatieve uitslag hebben van een zelftest.
Wanneer kinderen klachten hebben die horen bij corona dan
wordt van u verwacht dat er een test bij de GGD gedaan
wordt.
Wanneer u hieraan twijfelt kunt u altijd even contact opnemen
met school.
De nieuwe beslisboom vindt u in de bijlage bij deze nieuwsbrief.

Zelftesten groep 6 t/m 8
Op dit moment hebben wij nog geen nieuwe voorraad zelftesten binnengekregen, we
wachten nog op de levering. We kunnen de kinderen van groep 6 t/m 8 nu dus nog geen
nieuwe testen mee naar huis geven. Zodra de testen worden geleverd krijgen de kinderen
uiteraard zo snel mogelijk weer nieuwe testen mee naar huis.

