
Excursies 

 

We denken heel goed na over uitstapjes. Daar waar we het nog 

verantwoord vinden en interessant genoeg voor de kinderen 

zullen we proberen te gaan. Niet alle excursies kunnen door-

gang vinden omdat sommige musea of Heilige Huisjes gesloten 

zijn voor bezoek. Dit kan ook op het laatste moment afgezegd 

worden. Houd uw Parro-berichten altijd goed in de gaten. 

Mondkapjes 

 

Het team draagt op school geen mondkapjes. We verzoeken 

externen (hulpverleners, onderhoudsmedewerkers) dat wel 

doen en daarom liggen er ook mondkapjes bij de ingang. 

Overblijf- en hulpouders die met kinderen werken/eten  

hoeven nog geen mondkapje te dragen.  
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Rookvrij 

 

Sinds augustus dit jaar moeten alle 

schoolpleinen rookvrij zijn. Dat gaat bij 

ons heel erg goed. We waarderen het 

dan ook enorm dat u rookt BUITEN het 

gezicht van de kinderen; dus hoe verder 

van de school.. hoe beter. DANK U! 

Protocol PO- raad: leerkrachten na 3 uur naar huis  

 

In het nieuwste protocol staat voorgeschreven dat leer-

krachten na 3 uur direct naar huis moeten. We hebben dat 

besproken in het team en gaan daar - waar mogelijk -  

gehoor aan geven. Het kan dus zo zijn dat een leerkracht 

niet meer op school bereikbaar is na drie uur of dat de 

school na drie uur iets minder goed bereikbaar is. 

Quarantaine 

 

Laat u het ons a.u.b. weten als u in quarantaine moet met uw 

gezin? En houdt u a.u.b. contact met de GGD om te bepalen 

wanneer uw kind weer naar school mag. 

Wat doen wij anders? 

 

 Als team houden we iedere ochtend een zogenaamde 

'briefing' waar we de dag en op maandag de week doorspre-

ken. Dat deden we altijd in de teamkamer maar doen we nu 

in het  handvaardigheidslokaal. 

 We eten in twee ruimtes. 

 We houden anderhalve meter afstand. 

 We houden onze (team)vergaderingen digitaal of waar dat 

echt niet anders kan op grote afstand in een lokaal. 

 Sommige personeelsleden werken meer thuis. 

Studiedag 

 

Op 16 november hebben we 

een studiedag. Er staat een 

teamscholing over de  

Kanjertraining gepland zodat 

we weer helemaal up-to-date 

zijn en iedereen weer  

geaccrediteerd is.  

Oudergesprekken 

 

In verband met Corona worden de oudergesprekken in  

november digitaal gehouden. U hoort nog hoe dit in zijn 

werk gaat. 

HOUD VOL 

 

Het zijn bizarre tijden. Houd vol.. het is moeilijk en het is 

lastig maar alleen samen kunnen we het doen. 

Heilige Huisjes 

 

Het project Heilige Huisjes is in november. We besteden dan 

aandacht aan verschillende godsdiensten. In verband met 

Corona kunnen we helaas nu niet overal op bezoek. Onze 

event-manager (juf Linda) blijft contact houden met diverse 

Heilige Huisjes en probeert een bezoek te organiseren zodra 

het weer kan. 

Bosrand 

 

We hebben van tuincentrum De Bosrand heel veel planten 

gekregen. Hartelijk dank voor zoveel vrolijkheid in deze rare 

tijd. 

Mobiele telefoon 

 

Op school zijn mobiele telefoons niet toegestaan. We merken  

dat dat voor veel leerlingen moeilijk is omdat ze ook vaak naar 

huis moeten bellen om te zeggen dat ze aanwezig zijn. Dat is 

niet nodig, als uw kind niet op school is, bellen wij u!  

Op school leveren de kinderen de telefoon in. Ook willen we u 

vriendelijk vragen om nog eens met u kinderen te bespreken 

om geen filmpjes op school te maken voor TikTok. De kinderen 

doen dit bijvoorbeeld als ze wachten tot de deur open gaat. Dit 

leidt alleen maar af. 

Sint Maarten 

 

Woensdag 11 november vieren groep 1, 2 en 3 het Sint Maarten 

feest op school. De kinderen komen op 17.00 uur op school en 

gaan met zelfgemaakte lampionnen op zoek naar de platen 

waarop het verhaal van St. Maarten staat uitgebeeld. Om 18.00 

uur is het feestje weer afgelopen en kunt u uw kind komen  

halen. 


