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Coronabesmettingen in school 

De besmettingen lopen op in onze school. Dit betekent dat we deze week voor 
groep 6 thuisonderwijs aanbieden. Voor andere groepen hebben de besmettingen 
nog geen gevolgen, maar dat kan zomaar veranderen. 

We doen ons best om de groepen goed te informeren als er sprake is van besmet-
tingen. We mogen echter als school niet de namen vermelden van de besmette 
leerlingen. In overleg met de ouders van de besmette leerling nemen we wel con-
tact op met de kinderen die dichtbij zitten in het lokaal.  

De beslissingen die we nemen doen we altijd in overleg met de GGD. Voor verschillende groepen kan het zijn dat 
er andere beslissingen worden genomen. Dat kan te maken hebben met de grootte van de groep, de snelheid van 
verspreiding in de groep, de leeftijd van de kinderen, enz.  

In groep 6, 7 en 8 worden de zelftesten uitgedeeld. Elke leerling mag er elke week twee mee naar huis nemen. 
Via Parro sturen we een handleiding mee van de zelftesten. Deze testen kunnen preventief worden ingezet en bij 
milde klachten worden afgenomen. Bij erge klachten is een afspraak bij de GGD nodig. 

Ook onze leerkrachten maken van deze zelftesten gebruik.  

MR-nieuws 

Dinsdag 9 november heeft er weer een MR vergadering plaats gevonden. We heb-
ben Astrid uitgenodigd om kennis met haar te maken en haar te laten zien hoe wij 
een MR vergadering invullen. We hebben besloten om 
de speerpunten elke vergadering op de agenda terug 
te laten komen; zorg, communicatie en zichtbaarheid. 
Mocht je nieuwsgierig zijn naar de agenda en notulen, 
deze zijn terug te vinden op de website.  

Juf Aranka 

Hiep hoi, er komt dit 
jaar nog een baby 
bij.  

Juf Aranka 
is zwanger! 

Van harte 
gefelici-
teerd! 

Kerstvakantie 

Op vrijdag 24 december 
om 12.00 uur begint de 
kerstvakantie! 

Op maandag 10 januari 
zien we jullie graag weer 
terug. 

Studiedagen schooljaar 2021-2022 

Dit schooljaar zijn op de volgende 
data studiedagen gepland. Alle kin-
deren zijn dan de hele dag vrij. 

• donderdag 10 februari 

• donderdag 14 april  

• vrijdag 17 juni  

• woensdag 29 juni 

Kerst 

We zijn in afwachting van de persconferentie van mor-
gen voordat we de plannen voor kerst definitief gaan 
maken. Wat we al wel weten, is dat de kerstviering 
niet ‘s avonds kan plaatsvinden. We denken na over 
wat een goed alternatief zal zijn voor de kinderen om 
er toch iets moois van te maken. 

As. vrijdag is het foute kersttruiendag. We zien graag 
iedereen in zijn/haar mooiste kersttrui op school ver-
schijnen. 

Denken jullie aan het meenemen van de spullen voor de kerstbakjes? 

Juf Karin 

Mijn naam is Karin van der Weide, ben 39 jaar en woon 
samen met mijn vriend en dochters in Dalerpeel. Mijn 
dochters zijn 7 en 10 jaar oud. 
 
Ik ben al jaren werkzaam in het basisonderwijs en heb 
daardoor ervaring in verschillende groepen. Tevens ben ik 
14 jaar zwemonderwijzeres geweest en heb dus ook veel 
ervaring met het werken met jonge kinderen.  
 
Sinds 1 december ben ik werkzaam bij Stichting Bijeen. 
Op donderdag en vrijdag ben ik de nieuwe groepsleer-
kracht van groep 1/2 a. 
We hebben al leuke dagen met elkaar gehad en ik hoop dat 
er nog vele zullen volgen! 

Oud papier 

We zijn nog steeds op 
zoek naar vrijwilligers 
om te helpen bij het 
oud papier ophalen. 
Wilt u ons helpen, 
mail dan naar Mark 
Groeneveld, 
mark.groeneveld@ 
hotmail.com.  

Alvast bedankt! 


