
 

 

29-11 Oudergesprekken 

 

03-12 Sint op school 

 

06-12 Kinderen vrij. 

 Studiedag personeel. 
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Max 7 
Giel 10 
Jade 11 
Pieter 8 

Femke 10 
Fien 6 

Madelief 6 
 

Juf Jessica 
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Sinterklaas 
Gelukkig heeft Sinterklaas ons laten weten dat hij aanstaande vrijdag 3 december met zijn Pieten  

bij ons op school wil komen. Hier zijn we héél erg blij mee!  
De groepen 1 t/m 4, de kinderen van Lichtenbeek, peuterspeelzaal de Notendop, de Sterreboom  

en de kinderen van Tante Kers gaan vrijdag in de zaal bij Sint en Piet op bezoek.  
De kinderen vanaf groep 5 hebben lootjes getrokken en maken voor elkaar een surprise en een gedicht. 

We wensen iedereen een hele gezellige dag toe. 
De AC zal deze dag zorgen dat de kinderen iets lekkers te eten en drinken krijgen! 

 
Zondag 5 december kunnen jullie het lekker laat maken, want de volgende dag zijn de kinderen vrij  

en kunnen ze lekker met hun speelgoed spelen. De leerkrachten hebben dan een studiedag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwe maatregelen 
Iedereen heeft gisteren de brief ontvangen met de nieuwe maatregelen ivm Corona. 

Superfijn om te zien dat vandaag bijna alle kinderen vanaf groep 6 in de gang een mondkapje op hebben! 
Deze en volgende week zijn de oudergesprekken online omdat we de ouders  

niet meer fysiek in de school mogen ontvangen. 
We zullen in de bijlage de meest recente beslisboom van het RIVM toevoegen.  

Deze kunt u gebruiken als u twijfelt of uw kind naar school kan. 
 

Fijn als het ons samen gaat lukken om de besmettingen naar beneden te brengen en we ervoor kunnen 
zorgen dat de school open blijft. Hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

Thuisonderwijs 
Momenteel hebben we in verschillende groepen één of meer leerlingen in quarantaine zitten. 

Wanneer een leerling langer dan één dag in quarantaine moet en niet ziek is, bieden we thuisonderwijs 
aan. De leerkracht verzamelt de benodigde schoolspullen. Deze worden meegegeven aan een klasgenoot 

of kunnen opgehaald worden. Het thuisonderwijs gaat digitaal via Moo en Classroom. De kinderen zijn 
hiermee bekend en hebben hier inmiddels mee geoefend in de klas. Ze kunnen dagelijks via Classroom 

live aansluiten bij de reken- en spellinginstructie. Verder staat de dag- en weektaak op Classroom.  
Als er vragen zijn, kunt u bij de leerkracht van uw kind terecht. 

We hopen op deze manier de leerlingen zo goed mogelijk onderwijs op afstand te bieden. 
 

Ouderbijdrage 
De AC wil alle ouders heel hartelijk bedanken die de ouderbijdrage al hebben overgemaakt.  

65% van de ouders heeft al betaald! 
Bent u het nog vergeten? Fijn als u het óók snel doet! 

 



Resultaat ‘Sparen voor je schoolbieb’ 
De actie ‘Sparen voor je schoolbieb’ is al even voorbij. Er zijn in totaal 28 bonnetjes ingeleverd met een 
totale waarde van €696,22. Dit betekent dat wij voor een bedrag van maar liefst €139,24 boeken hebben 
mogen aanschaffen bij de Bruna! Er was een wedstrijd gekoppeld aan de actie, waarbij de groepen met de 
meeste ingeleverde bonnetjes als eerste nieuwe boeken mochten uitkiezen. Er zijn twee groepen op de 
gedeelde eerste plaats geëindigd en twee groepen op de gedeelde tweede plaats.  

 
Afgelopen vrijdag zijn de boeken geleverd en uitgedeeld: 
 
Groep 7/8 Machel: De magische halsband (Thomas van Grinsven)  
en Lees dit boek niet! (Bart Meijer, Michiel Eijsbouts)  
Groep 6 Marco/Ed: Miljonairskind – De geheime verdieping (Ilona de Lange)  
en Papa Bandiet (David Walliams)  
Groep 4 Nathalie/Ine: Mees Kees – De Husselrace (Mirjam Oldenhave)  
Groep 3 Jessica/Ingrid/Chantal: Dolfje Weerwolfje – Maanrovers (Paul van Loon)  
 
Verder zijn de volgende boeken aangeschaft: 
Gozert (Pieter Koolwijk), Luna (Pieter Koolwijk), Dog man (Dav Pilkey)  
en De ridder zonder billen (Levina van Teunenbroek). 
 
Voor ieder die heeft deelgenomen: heel erg bedankt voor het inleveren van de bonnetjes!G 
Harte 

Bijlage 
 
Beslisboom RIVM 

 
 


