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De jarigen van de komende week
Elena, Tirsa, Isa
Agenda
30 november
2 december
3 december
14 december

Nascholing team: alle leerlingen om 12 uur vrij
Surprises mee naar school: geen tentoonstelling
Sinterklaasfeest: alle leerlingen om 12 uur vrij
Nascholing team: alle leerlingen om 12 uur vrij

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

Vrije middagen
Naast vrijdag 3 december ( Sinterklaasfeest) zijn alle leerlingen ook a.s. dinsdag 30 november en op
dinsdag 14 december om 12 uur vrij. Deze laatste twee data i.v.m. online teamnascholing.

Sinterklaasviering 3 december
Sinterklaas heeft ons laten weten dat hij weer in Oldeberkoop komt! Vrijdag 3 december hebben wij
onze Sinterklaasviering. Vanwege Corona gaat dit op een aangepaste manier, Sinterklaas zal niet in
school komen. Wat de precieze invulling is van deze dag, dat is nog een verrassing. We moeten dit
immers steeds aan de laatste maatregelen gaan aanpassen. Wel weten we dat na een gezamenlijke
start de kinderen van groep 1-4 “op bezoek” gaan bij Sinterklaas. De groepen 5-8 gaan, elk in hun
eigen lokaal, bezig met het uitpakken van de surprises.
We hebben deze dag een afwijkende schooltijd, om
12.00 uur zijn alle leerlingen vrij.

Surprisetentoonstelling
Helaas zal er ook dit jaar geen
surprisetentoonstelling plaats vinden. Wel willen we
graag dat de surprises een dag van te voren, op
donderdagmorgen 2 december, op school worden
gebracht. Zo kunnen de leerkrachten de klas alvast
inrichten. Ook maakt de commissie foto’s van de
surprises, die die middag als opwarmertje op het
ouderportaal zullen komen te staan.

Iedere groep heeft in de Dele een “eigen” hoek, waarin de surprises ’s morgens worden verzameld.
Denk eraan: surprise goed bedekken. Aan de buitenkant van de surprise goed zichtbaar de naam en
het gedicht.

Corona
Helaas worden wij ook nu weer geconfronteerd met nieuwe maatregelen i.v.m. corona. Zo mogen
externen niet meer op school komen. Dat houdt in dat er geen excursies, gastlessen en muzieklessen
mogen worden gehouden. Ook de HVO en GVO lessen staan weer stil.
Oudergesprekken worden weer zoveel mogelijk online gehouden. Dat moet zeker bij deze ronde
mogelijk zijn, omdat alleen ouders op uitnodiging van de leerkracht komen of ouders die zelf
hebben aangegeven dat ze graag met de leerkracht willen spreken. U ontvangt hiervoor van de
leerkracht een uitnodiging in uw mailbox. Daarin staat een link naar Teams. Wilt u ervoor zorgen
dat u, als u dit nog niet heeft, Teams installeert op uw telefoon op laptop?
De richtlijnen m.b.t. het testen zijn niet verscherpt:
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 2 december 2021

