26 november 2021

Stand van zaken
Vanavond is er een persconferentie waar
het kabinet haar besluiten kenbaar zal
maken.
In opvolging van het kabinetsbesluit zal
het schoolbestuur de scholen informeren
over de stappen die worden gezet.
Op dit moment is het nog onzeker of de
scholen in lockdown gaan. Het team is
bezig met de voorbereiding om, in geval
van lockdown of quarantaine van een
groep, vrij snel over te kunnen stappen
op afstandsonderwijs.
Wij vragen u als ouder/verzorger om
thuis alvast voorbereidingen te treffen op
het gebied van devices. Tablet,
Chromebook, Laptop en iPad kunnen
gebruikt worden. Indien u niet over deze
apparaten beschikt, is het mogelijk om
een chromebook te lenen van school.
Daarover ontvangt u dan informatie van
school.
De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben
al een nieuw emailadres ontvangen. Ook
inlogcodes zijn vaak al gedeeld. Ook
voor groep 1 en 2 zullen er nieuwe
emailadressen komen. Wilt u ervoor
zorgen dat u dit emailadres activeert?

Maatregelen op De Kubus
Deze week heeft het kabinet al enkele
nieuwe maatregelen afgekondigd, deze
zijn door onderwijsorganisaties in een
protocol beschreven.

Dit betekent voor De Kubus:





Wij houden zoveel mogelijk
afstand van elkaar
Het schoolteam draagt
mondkapjes in school
We vergaderen online
We gaan terughoudend om met
externen in school. Externen die
van belang zijn voor de kinderen
of het primaire proces mogen wel
in school.

Over de viering van Sinterklaas en Kerst
krijgt u binnenkort meer informatie. De
invulling is afhankelijk van de
aangekondigde maatregelen. Helaas kan
het kerstdiner in de avond niet
doorgaan. Samen met de
activiteitencommissie hebben we al
nieuwe plannen gemaakt, maar we
moeten even afwachten.
We hebben gemerkt dat een besmetting
in een klas snel kan uitbreiden en kan
leiden tot quarantaine voor de hele
groep. Daarom zijn we strikt in het
navolgen van de regels van de GGD. Als
er een besmetting in de klas is, moeten
kinderen die verkoudheidsklachten
hebben (neusverkouden, hoesten,
keelpijn) thuis blijven en testen. U
ontvangt een brief van school als er een
besmetting in de klas van uw kind is.
Is er geen coronabesmetting in de groep
dan mag een kind dat neusverkouden is
naar school. Als uw kind hoest raadt de
GGD aan om het thuis te houden en te
laten testen. Uw kind kan weer naar
school met een negatieve test of als
hij/zij 24 uur klachtenvrij is.

Beschuit met muisjes

Enquêtes
Een tijd geleden kregen de ouders van
de bovenbouw de vraag om een enquête
in te vullen voor en over het voortgezet
onderwijs. Voor elke ingevulde enquête
ontving onze school 5 euro voor de
schoolreispot. We vinden het leuk om te
melden dat er € 175 wordt overgemaakt
naar de penningmeester.

Woensdag 24 november is Yasmine
Feliehze Middelburg, dochter van juf
Sharon (groep 3a) en haar man Rob,
geboren. Wij willen hen van harte
feliciteren met de geboorte van hun
prachtige dochter.
Oproep voor hulp
Helaas hebben we nog geen reacties op
onze oproep voor hulp bij het ophalen
van het oud papier ontvangen. Daarom
proberen we het nog een keer:
We zoeken voor de maanden december,
januari en februari mensen die, op de
eerste dinsdag van de maand, willen
helpen bij het ophalen van oud papier in
de wijk.
Informatie en opgave via SchouderCom
bij Lydia Jeuring

Agenda
November/december
30
2
10
21
24

MR vergadering
Sinterklaas op De Kubus
leerlingenraad
Kerstviering
12.00 uur start kerstvakantie

