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3 december 
Sinterklaasfeest 

Continurooster tot 
14.00 uur 

 
23 december 

Kerstdiner 
Onder voorbehoud 

 
24 december 
Lesvrije dag 

Leerlingen vrij 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
Corona op school  
De media staan er vol van; gaan de scholen 
sluiten of niet? Wij zijn als school 
voorbereid op een eventuele lockdown. Dat 
de besmettingen toenemen merken wij 
dagelijks in onze school. Helaas blijven onze 
leerlingen en leerkrachten niet gespaard. 
Vorige week is een groep in quarantaine 
gegaan en er zit regelmatig een groep thuis 
omdat de leerkracht getest wordt.  
Het afstandsonderwijs is zo ingericht dat de 
leerkracht online les kan geven aan de 
groep. Als de leerkracht zich beroerd voelt 
en niet in staat is om les te geven, dan is het 
niet mogelijk om afstandsonderwijs te 
geven. Er zijn dan wel digitale leermiddelen 
om in te zetten. Het is van belang dat alle 
leerlingen kunnen inloggen. De leerkrachten 
hebben ontzettend hun best gedaan om de 
ouders hierop te attenderen. Als de 
leerkracht op een online lesdag uren bezig 
is om ouders te helpen om aan te melden, 
dan gaat er veel lestijd verloren voor de 
andere leerlingen. Dat willen we voorkomen 
en we vragen de ouders die nog niet 
ingelogd hebben dit alsnog te doen.   
Er zijn verschillende coronamaatregelen die 
wij uitvoeren zoals de volwassenen in onze 
school houden 1,5 meter afstand van 
elkaar. We komen niet meer fysiek bij 
elkaar tijdens de lunch, ochtend 
mededingen en studiedagen. Ouders komen 
niet meer in de school, tenzij het zeer 
noodzakelijk is. De leerlingen wassen hun 
handen op school. Zowel leerkrachten als 
leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een 
negatieve testuitslag is ontvangen. De 
meeste ouders zijn voorzichtig en houden 
hun kind bij de eerste coronasymptomen 
thuis, dat is ontzettend fijn voor iedereen 
binnen onze school. We hopen maandag 
iedereen weer bij het hek te treffen! 
 

 
10-uurtje Sinterklaasfeest  
Vrijdag 3 december vieren we op 
school het feest van Sinterklaas! De 
kinderen hebben die dag een 
continurooster tot 14.00 uur. 
Alle kinderen krijgen van de 
Ouderraad een 10-uurtje: een 
mandarijn en een zakje kruidnootjes. 
Wij vragen u vriendelijke zelf een 10-
uurtje mee te geven als uw kind het 
bovenstaande niet kan of mag eten. 
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