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13 november 
Aankomst 

Sinterklaas in 
Nederland 

 
3 december 

Sinterklaasfeest 
 

23 december 
Kerstdiner 

Onder voorbehoud 
 

24 december 
Lesvrije dag 

Leerlingen vrij 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
Ouders buiten het hek 
De coronabesmettingen nemen per dag 
extreem toe. Dat heeft ons doen besluiten 
om de ouders voorlopig buiten het hek te 
houden en niet meer in de school. We 
willen de leesouders voorlopig nog inzetten 
omdat het maken van genoeg leesmeters 
van groot belang is.  We vragen de 
leesouders wel om zich aan RIVM-afspraken 
te houden zoals 1,5 meter afstand houden 
van de leerkracht en bij corona 
gerelateerde klachten thuis te blijven. 
We vinden het erg spijtig dit besluit te 
moeten nemen, maar ieders gezondheid 
gaat nu voor! 

 

 
Inschrijven nieuwe leerlingen/vierjarigen  
Het afgelopen jaar is geconstateerd dat het 
in- en uitschrijven van nieuwe leerlingen 
vaak op het laatste moment gebeurt. Dat is 
lastig voor onze organisatie op school. We 
zouden het fijn vinden om op schoolniveau 
meer inzicht te krijgen over de in- en 
uitschrijvingen van (nieuwe) leerlingen. Op 
die manier krijgen we ook een beter beeld 
welke gevolgen het heeft voor de formatie 
en lokalenbehoefte/-ruimte van de school 
op korte en lange termijn. Daarom de 
oproep aan u om 3-jarigen die voor 1 
februari 2022 4 jaar worden, nu al in te 
schrijven op school. Dat kan gaan om 
broertjes en zusjes, maar ook om buren of 
familieleden. Ten overvloede: Inschrijven 
mag pas vanaf 3 jaar, aanmelden kan eerder 
maar geeft geen recht op plaatsing!  

 

 
Interesse in een witte tafel? 
Is er iemand geïnteresseerd in de 
witte tafel die op het podium van de 
Bosgouw staat? De tafel is 
ovaal(2.30m x 1.00m) met een wit 
blad en zilveren poten. Heeft u 
interesse? Laat het weten aan juf 
Karin.  
 
 

 
Blaadjes blazen? 
Het schoolplein op de Bosgouw aan 
de kant van Neo 1 is volledig 
onderge’sneeuwt’ met bladeren! 
Welke ouder met een bladblazer zou 
voor ons het schoonplein willen 
schoonblazen?   
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