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Corona
We hebben de afgelopen week wel een paar meldingen gehad van kinderen die positief zijn
getest op Corona, maar we hebben gelukkig geen groepen naar huis hoeven te sturen .
Daarnaast waren ook alle leerkrachten inzetbaar. Hopelijk verandert dit beeld de komende
drie weken niet. Daarna hebben de kinderen twee weken kerstvakantie en hopelijk is daarna
het virus een beetje uitgeraasd.
Met name ‘het snottebellenbeleid’ roept begrijpelijkerwijs veel vragen op. Mag mijn kind
wel of niet naar school? Moet ik mijn kind wel of niet laten testen? Gelukkig heeft de
overheid de regels m.b.t. het testen een klein beetje versoepeld. Wanneer uw kind lichte
verkoudheidsklachten heeft, mag u ook gebruik maken van een zelftest. Is de uitslag
negatief, dan mag uw kind weer naar school. Waarschijnlijk ontvangen we de komende
week al de zelftesten voor de kinderen van de groepen 6, 7 en 8. We zullen deze dan z.s.m.
aan de kinderen meegeven. Mooi om te zien dat de kinderen van deze groepen ook al goed
hun best doen om het mondkapje te gebruiken. Daarbij moeten we wel de kanttekening
maken, dat het dragen hiervan een dringend advies is van de overheid en wij dit als school
niet kunnen verplichten.
We beseffen dat er veel van u wordt gevraagd. Zeker wanneer uw kind(eren) niet naar
school kan en/of u misschien lang moet wachten op een test van de GGD. Maar zoals al
eerder aangegeven hebben we samen hetzelfde doel en als we ook samen ons zo goed
mogelijk proberen te houden aan de maatregelen en richtlijnen, kunnen wij uw kind(eren)
goed onderwijs blijven bieden.

Sint
Helaas kan Sint door de coronamaatregelen ook dit jaar onze school niet bezoeken. Gelukkig
heeft hij middels een filmpje laten weten dat het goed met hem gaat en hij hoopt er volgend
jaar weer bij te zijn. Gelukkig zijn de cadeautjes wel op school aangekomen, zodat de
kinderen deze dag niet met lege handen naar huis gaan. ’s Middags hebben alle kinderen
vrij.

Streetwise
Donderdag 9 december is er voor de kinderen van de groepen 3 en 4 het
verkeersprogramma ‘Blik en klik’ van de ANWB. Hiervoor gaan zij naar de Reggehal.
Kinderen leren onder andere veilig oversteken over een zebra en tussen twee auto’s. Ook
leren ze begrijpen waarom je in de auto een gordel en autostoeltje moet gebruiken.

Type examen
Op maandag 6 december doen 4 kinderen van groep 8 en 9 kinderen van groep 7
type-examen. Vanaf het begin van dit schooljaar kregen zij elke maandagmiddag van Erna
Borghuis van Typisch Enter typeles op school. We wensen de kinderen komende maandag
veel succes toe en hopelijk slagen jullie allemaal voor dit examen!

Kerstvakantie
De kerstvakantie begint vrijdag 24 december om 12.00 uur. We verwachten alle kinderen
maandag 10 januari weer op school.

Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 17 december

