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De jarigen van de komende week
Hemar, Enola
Agenda
22 november
24 november
24 november
25 november
25 november
30 november
30 november
2 december
3 december
10 december
14 december

Muziekles gitaar groep 7-8
Djembéles groep 3 en 4
Excursie groep 5 Veerkieker
Muziekles groep 1-2
Het concert gaat niet door
Gastles groep 7: afvalcoach
Nascholing team: alle leerlingen om 12 uur vrij
Surprises mee naar school: geen tentoonstelling
Sinterklaasfeest: alle leerlingen om 12 uur vrij
Kennismakingsochtend groep 8 Stellingwerf College
Bezoek Bio-sintrum en excursie groep 7

Alle activiteiten zijn vanzelfsprekend onder voorbehoud i.v.m. de coronamaatregelen.
U kunt de activiteiten ook vinden in de kalender van de ouderapp.

Sinterklaas
Wat is de school weer mooi versierd! Toen de kinderen afgelopen maandag op school kwamen keken
ze hun ogen uit! Dank je wel versiercommissie! In veel groepen wordt tijdens de lunch naar het
Sinterklaasjournaal gekeken. Het is ook dit jaar weer spannende tv! We hopen dat Sinterklaas gezond
en wel bij ons kan komen. Vorig jaar sliep hij in Lunia en konden we een echt defilé houden. We
hopen maar dat hij ook dit jaar weer ergens in Oldeberkoop een plekje kan vinden! A.s. zaterdag
komt hij in ons dorp aan. Hij heeft dan nog genoeg tijd om een plekje te zoeken!
De leerlingen van groep 5-8 hebben lootjes getrokken. Sinterklaas kan niet alles zelf doen. Zij kunnen
hem mooi helpen om surprises te maken! Normaal gesproken hebben we een
surprisetentoonstelling. Net als vorig jaar kan deze tentoonstelling weer niet doorgaan. De surprises
worden wel op donderdag 2 december voor schooltijd op school verwacht. Wilt u de surprise
voorzien van naam en gedicht (aan de buitenkant) in een grote (grijze) vuilniszak mee naar school
gegeven? Het blijft dan nog even spannend wie wat gemaakt heeft.

Vervanging
Deze week hebben we gelukkig intern weer vervanging kunnen opvangen. Juf Fokje is ziek. Zij heeft
als laatste van haar gezin ook griep gekregen. Juf Baukje en juf Margot hebben groep 1 afgelopen
woensdag kunnen draaien, ieder een dagdeel. Donderdag was net als anders juf Babs in groep 2. In
de groepen 1-2 heerst veel buikgriep. Veel leerlingen zijn afwezig. Juf Fokje is ook vandaag nog niet

beter. We konden groep 1 en 2 bij elkaar voegen, waardoor er geen onbekende vervangster in de
groep hoefde te komen. Tot zover hebben we het weer gered en hoefden er geen groepen naar huis.

Corona
Veel scholen en sportverenigingen hebben al te maken met positief besmette leerlingen. Bij ons zijn
er een paar kinderen in quarantaine omdat er thuis een positieve besmetting was. Vaak worden deze
kinderen dan tijdens de quarantaine ook nog besmet. We wensen hen veel beterschap! Heel lastig
allemaal vooral omdat je dan toch al snel weer een aantal schooldagen mist.
Mochten er in een groep drie leerlingen afwezig zijn i.v.m. corona( positieve test) dan gaat de hele
klas naar huis in quarantaine.
Mocht uw kind in quarantaine komen, dan kunt u met de leerkracht van uw kind contact opnemen
om werkboekjes aan te vragen. Ook kan uw kind via ons online leerplatform MOO ( NB: openen in de
Chromebrowser) digitaal aan het werk in de verschillende methodes. Gaat een hele groep in
quarantaine dan zullen wij het online onderwijs weer opstarten.
Gelukkig hoefden wij tot nu toe geen groep in quarantaine te sturen. Hopelijk kunnen we dat zo lang
volhouden!
Het Comprix College, het bovenschoolse leerpunt voor cognitief talentvolle leerlingen van onze
stichting, heeft uit voorzorg de deuren wel gesloten. Hier komen immers veel leerlingen van
verschillende scholen bij elkaar. Een besmetting is dan van school tot school zo overgedragen!
Van belang is dat u uw kind met corona-achtige klachten laat testen bij de GGD. Een zelftest is niet
betrouwbaar als er klachten zijn. In de beslisboom, die onlangs via de ouderapp is verstuurd, kunt u
via een stappenplan zien of uw kind naar school mag of dat er getest moet worden.
Voor meer informatie over bijvoorbeeld hoe om te gaan met nauwe contacten en corona verwijs ik u
naar de volgende website: https://lci.rivm.nl/covid-19-nauwe-contacten

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 25 november 2021

