11-11-2021

Corona

Herinnering: Studiedag

De afgelopen weken is ons weer duidelijk
geworden dat we nog niet van corona verlost
zijn. Zo moest groep 7a in quarantaine
vanwege meerdere coronabesmettingen in de
groep. Ook in andere groepen waren
besmettingen.

Woensdag 17 november a.s. heeft het team
een studiedag. De kinderen zijn die dag vrij.

Bij een besmetting van een leerling of
leerkracht nemen we altijd contact op met de
GGD Scholengroep. Zij geven ons advies over
maatregelen en quarantaine. Als er in de klas
van uw kind een besmetting is, krijgt u daar
een mail over. Het is voor ons heel belangrijk
dat u bij een besmetting van uw kind of in uw
gezin contact opneemt met school. Dan
kunnen we maatregelen nemen en
voorkomen dat meerdere kinderen besmet
worden.
Tot nu toe is het nog steeds gelukt om bij
ziekte de leerkracht te vervangen. Externe
invallers zijn bijna niet meer beschikbaar.
Gelukkig kunnen we het in de meeste gevallen
intern oplossen. We merken dat hierdoor
ander werk vervalt of blijft liggen. Onze focus
ligt op dit moment op het bemensen van de
groepen.

Oud papier
Onze coördinator heeft voor december,
januari en februari nog niet genoeg mensen
voor het ophalen van het oud papier.
Wilt u helpen, dan kunt u dat via
SchouderCom mailen naar Lydia Jeuring.

De volgende studiedag is op woensdag 2
februari 2022.
Deze en andere belangrijke data kunt u vinden
in de agenda in SchouderCom.
Keuzeklassen
Sinds enkele weken zijn we weer begonnen
met keuzeklassen voor groep 4, 5 en 6. Omdat
we zoveel mogelijk mensen hebben ingezet,
hebben we een groot aanbod en kleine
groepen. Helemaal nieuw is bijvoorbeeld
robotica. Daar leren de kinderen bijvoorbeeld
op verschillende manieren robots te
programmeren. Ook de creatieve vakken en
het koken is weer een groot succes. Ook
denksport staat deze keer op het programma.

Agenda
november
11
17

Sint Maarten
Studiedag (kinderen vrij)

Bijlage:
Brief van Tourist info over “De Magische
Toverroute”

