
 

Nieuwsbrief 06 

Week 46-47 06 november t/m 20 november 

 

In deze nieuwsbrief o.a.: 
• Themakrant  

• Corona 

• Lampionnen 

• Studiedag  

• Sinterklaas  

 
THEMAKRANT 
Om u te informeren over wat er in de klas gebeurt is er de 
themakrant. Middels deze krant nemen we u mee in de thema’s.  
Zo bent u op de hoogte van wat de bedoeling bij een thema is.  
Bij deze nieuwsbrief vindt u het nieuwste exemplaar, met daarin informatie over: 
Groep OBB - Thema ‘Wij ontdekken de herfst’. 
Groep 5-6 - Thema ‘Hoera het is feest’ 
Groep 7-8B - Thema ‘Hoe maak ik mijn leven smart?’. 

 
CORONA 
Corona heeft ook z’n effect bij ons op school. In de afgelopen weken mocht een aantal leerkrachten 
geen les geven op school. We hebben voor verschillende groepen oplossingen moeten zoeken om 
het onderwijs zo goed mogelijk door te  kunnen laten gaan. Zoals bekend is er in deze tijd geen 
invalpersoneel beschikbaar. Dat maakt het extra ingewikkeld. Het vraagt inspanning van iedereen en 
het is fijn te constateren dat er binnen en buiten de school goed wordt meegedacht en meegewerkt. 
Het ziet er naar uit dat we volgende week weer op volledige sterkte zijn, maar we moeten natuurlijk 
een slag om de arm houden.  
 
We houden ons in de tussentijd aan de gestelde regels, maar het blijft belangrijk scherp te blijven op 
klachten die passen bij COVID 19, zoals: 

• verkoudheidsklachten; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn 

• (licht) hoesten  

• plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) 

• kortademigheid/benauwdheid 

• verhoging óf koorts boven de 38 graden 
   
  

KALENDER 
06-11 Nieuwsbrief 
11-11 St Maarten 
20-11 Nieuwsbrief 
23-11 Studiedag (kinderen vrij) 



We sturen op school en thuis op onderstaande leefregels: 
Was regelmatig je handen met water en zeep. Doet dit altijd:  

◦ na hoesten en niezen 
◦ na toiletbezoek 
◦ voor het (bereiden van) eten 

• Gebruik voor het hoesten een papieren zakdoek. Is er geen papieren zakdoek bij de hand?  
Dan is het van belang om in de elleboog te hoesten. 

• Gebruik een zakdoek maar 1 keer en gooi de zakdoek na gebruik weg. Was daarna de handen.  
 

LAMPIONNEN 
Op school maken we evenals andere jaren weer een lampion samen met de kinderen. We vinden dat 
een onderdeel van het jaarprogramma. Dit jaar gaat ook de St Maartenviering anders dan anders. 
Het is niet vanzelfsprekend om langs de deuren te gaan. De keuze daarvoor is niet aan ons. We 
vinden het belangrijk de kinderen middels het maken van een lampion toch iets mee te geven over 
het idee achter St Maarten. Dan kan een mooie zelfgemaakte lampion een lichtje zijn in deze 
donkere tijden. 
 

STUDIEDAG 
Maandag 23 november is er een studiedag met het team. De kinderen zijn deze dag vrij.  
Tijdens de studiedagen werkt het team op school aan de kwaliteit van ons onderwijs. 
 

 

SINTERKLAAS 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
Wij hebben goed nieuws: ondanks alle corona-perikelen hebben wij vanuit Spanje vernomen dat 
Sinterklaas van plan is om onze school te bezoeken op donderdag 3 december. Wij zijn natuurlijk erg 
blij dat hij ook dit jaar weer de moeite neemt om ons te bezoeken. Omdat Sinterklaas door zijn 
leeftijd in de risicogroep voor corona valt, zal de aankomst bij school anders verlopen dan 
voorgaande jaren. We houden u hierover op de hoogte middels de nieuwsbrief. 
Voordat het zover is mogen de kinderen in week 48 hun schoen zetten op school.  
In de volgende nieuwsbrief zullen wij u hier verder over informeren. 
 
Sintsurprises groepen 7/8 
De kinderen uit groep 7/8 maken traditiegetrouw surprises voor elkaar. Zij zullen in de week van 9 
november lootjes trekken, zo hebben zij ruim de tijd om iets moois te knutselen. De kinderen krijgen 
in die week ook een brief mee met uitleg. 
Op vrijdag 20 november kunnen de kinderen tussen 12.15 uur en 13.00 uur op school materialen 
halen om hun surprise mee te maken. Voor deze “surprisewinkel” zijn wij op zoek naar kosteloos 
materiaal (dozen, keukenrollen etc). Mocht u iets hebben liggen dan kunt u dit vanaf maandag 16 
november meegeven aan uw kind. 
 
Wij hebben er zin in! 
Hartelijke groet, 
De Sint-organisatie 


