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De jarigen in de komende week
Hanna, Kelvin, Marin, Sanne

Agenda
12-29 09-2022
16-09-2022
21-09-2022
03-10-2022
05-10-2022
05-10-2022
17-21 10-2022

Startgesprekken
Sportdag groep 8: Comprix in beweging
OV vergadering
Cursus team: alle leerlingen vrij vanaf 12 uur
Zakelijke ouderavond
Start Kinderboekenweek
Herfstvakantie

Corona
Je zou na deze mooie zomer haast denken dat er niets meer aan de hand is op coronagebied, maar
helaas zijn we er nog niet helemaal van verlost.
Binnen Comprix zijn we bezig met een overkoepelend beleid, dat weer vertaald wordt naar de
schoolspecifieke situatie. De MR en het team buigen zich over de vraag hoe we verantwoord de
school kunnen laten draaien als corona weer in alle hevigheid de kop opsteekt. De regels van het
ministerie zijn hierin bepalend.
Als iemand in huis corona heeft, mogen de andere gezinsleden naar buiten en naar school als zij geen
klachten hebben. Wel dienen zij uit de buurt van kwetsbare personen te blijven. Bij koorts en/of
andere coronagerelateerde klachten blijft een gezinslid wel altijd thuis en doet een zelftest. Bij een
positieve uitslag van de zelftest gaat een gezinslid of kind in isolatie.
Ik heb weer extra zelftesten besteld. Die komen in de laatste week van september. Wij mogen deze
uitdelen aan alle leerlingen van school. Dus mocht u nog een paar zelftesten willen ontvangen, dan
kan dit via een reactie op de weekinfo in de ouderapp of via een mailtje.
Voor de meest actuele informatie verwijs sik u naar de site van het ministerie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantainegezinnen-met-kinderen

Zakelijke ouderavond
Op woensdagavond 5 oktober zal de allerlaatste zakelijke ouderavond van onze school plaatsvinden.
Zoals eerder al aangegeven zal de OV, i.v.m. vernieuwde wet- en regelgeving, ophouden te bestaan.
De OV zal, net als in voorgaande jaren, de stukken ruim van tevoren digitaal versturen. Tijdens de
zakelijke ouderavond kunt u vragen stellen of uitleg vragen over de stukken.

I.v.m. de privacywetgeving is het niet toegestaan dat ouders gegevens/betalingen van andere ouders
kunnen inzien. Nu er meer gezinnen komen die moeite hebben met het betalen van de bijdragen,
wordt dit steeds relevanter. Na 1 oktober zullen de ouderbijdragen en de schoolreisgelden worden
geïnd door de directie van de school.
Wellicht ten overvloede, maar voor alle duidelijkheid: op onze school zullen alle kinderen, net als in
voorgaande jaren en of er nu wel of niet betaald is, blijven deelnemen aan de activiteiten die er
georganiseerd worden. Niemand blijft achter op school bij een uitje, excursie of schoolreis.
Het is ook niet de bedoeling dat de ouderbijdrage verhoogd gaat worden. Dan passen we of de
activiteiten wat aan of we houden een actie om één en ander te kunnen bekostigen. De
schoolreisgelden zijn een ander verhaal: daarvan zijn wij afhankelijk van de kosten die de activiteit
zelf hiervoor vraagt. Maar ook hierin kunnen wij keuzes maken.
Vooralsnog verandert er niets aan de bedragen voor de verschillende bijdragen.
U hoort binnenkort meer van ons.

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 15 september 2022

