OUDERMEMO
NUMMER 8 - 27 NOVEMBER 2020

AGENDA
Datum
Maandag 30 november
Donderdag 3 december
Vrijdag 4 december
Maandag 7 december

Gebeurtenis
Schoen zetten
Tentoonstelling surprises
Sinterklaas op school
MR Vergadering

VANUIT DE DIRECTIE
Deze week werden we geconfronteerd met een collega die positief is getest op Corona.
Inmiddels is Elaine weer een klein beetje aan de beterende hand. Gelukkig heeft ze niet de
hele ernstige vorm, maar het is wel een flinke aanslag op haar gezondheid. Komende week
zal ze er nog niet zijn. Er is vervanging geregeld. Voor maandag, dinsdag en woensdag zijn
dat Maaike en Rawie. Donderdag en vrijdag komt Margo. We wensen Elaine beterschap en
hopen dat ze snel op knapt.
Het wordt kouder. Toch willen we goed blijven ventileren in verband met het Coronavirus.
We verzoeken u om een extra trui of vest mee te geven, want het kan dus wat frisser zijn, We
willen geen jassen in de klas, dat lijkt ons voor de kinderen ook niet fijn.
Volgens het advies van de GGD luchten we in alle pauzes. Ramen en deuren staan dan allemaal open. Wanneer de kinderen in de groep zijn, staan alleen de bovenramen open.
Nog een paar nachtjes slapen ...
Vrijdag 4 december brengt Sinterklaas een bezoek aan onze school.
Zoals u in de vorige oudermemo hebt kunnen lezen, zal de aankomst iets
anders verlopen dan dat we gewend zijn.
De kinderen gaan deze dag zonder ouders naar hun eigen klas. Sinterklaas
wacht de kinderen binnen op. Hij ontvangt de groepen 1 t/m 4 in de speelzaal, waarna ze in hun eigen groep Sinterklaasspelletjes gaan doen. De
groepen 5 t/m 8 gaan de surprises bewonderen, gedichten voorlezen en
cadeautjes uitpakken.
Het belooft een supergezellige dag te worden.
Ook de voorbereidingen voor de kerstviering zijn in volle gang.
Woensdagavond 16 december worden de kinderen tussen 17.00 en 19.00
uur op school verwacht. We zorgen voor een viering die geheel Coronaproof is.
Verdere informatie volgt in de volgende oudermemo.
Namens het team een fijn weekend en een gezellige Sinterklaas
Conny Rijnen
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LOGEES
Heeft u het al meegekregen? Er heeft een
Piet gelogeerd op onze school! Via filmbeelden van “de beveiligingscamera” zagen we
dat de Piet een matje pakte uit de speelzaal
en een dekentje uit zijn/haar juten zak. Dat
lag natuurlijk niet zo lekker. Ook was het best
spannend zo alleen in het donker. Gelukkig
bedachten de leerlingen van de onderbouw
een goede oplossing. Zij brachten luchtbedden, een kussen, slaapzak, zaklamp en zelfs
een knuffel mee. Dát sliep heerlijk!
Als bedankje mogen alle leerlingen maandag 30 november hun (gym)schoen zetten.
Ook volgt er rond 18.00 uur een verrassing in
uw mailbox. Vergeet dus niet om samen met
uw zoon/dochter uw mail te bekijken voor
het slapen gaan.
We zijn benieuwd of we in de loop van de
week nog meer logees mogen verwachten...

VERKEERSVEILIGHEID
Afgelopen woensdag waren een aantal mensen van de gemeente samen met e BOA’s op
school om de verkeerssituatie in de Kamerikstraat te bekijken. Zij nemen hun bevindingen
mee terug en gaan proberen van het parkeerverbod een stopverbod te maken, zodat deze
straat een stuk veiliger wordt voor onze kinderen,
Hoe dit traject verder verloopt is nog niet helemaal duidelijk. We houden u op de hoogte.

