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Beste ouders,
Terwijl wij veel liever bezig zijn met leerstofinhoudelijke zaken en met de
organisatie van ons onderwijs, worden wij op dit moment overspoeld door
ziektemeldingen en moeten wij vaak in overleg met de GGD. Een lastige tijd.
Op dit moment krijgt groep 8A thuisonderwijs en is groep 6A weer aan het
opstarten. Bij een besmetting van 3 leerlingen in een groep wordt de school
gevraagd actie te ondernemen en de ouders te informeren en te adviseren. Als
school vermengen wij geen groepen met elkaar en de volwassenen houden 1.5
meter afstand van elkaar.
We vergaderen weer zoveel mogelijk online en dat doen we ook met de
oudergesprekken. Als kinderen verkoudheidsklachten hebben verzoeken wij u ze
thuis te houden. Is een leerling 24 uur klachtenvrij, dan mag hij weer naar school.
Wij vragen volwassenen die de school betreden om een mondkapje te dragen.
We houden ons aan de GGD adviezen:

Niet immune kinderen worden bij 3 besmettingen in de groep gevraagd
zich direct te laten testen bij de GGD. Een zelftest volstaat niet. Bij een
positieve uitslag volgt een quarantaine periode in overleg met de GGD.

Immune kinderen (kinderen die in de afgelopen 6 maanden corona hebben
gehad ) hoeven niet getest te worden. Gevaccineerde leerlingen mogen
naar school als zij geen klachten hebben.
U wordt via Parro op de hoogte gebracht als er 3 besmettingen in de groep zijn.
Alle zieken, jong en oud, beterschap toegewenst!

Agenda
Vr. 12 nov.
Do. 25 nov.
Wo. 1 dec.

- Mad Science gr. 1 t/m 3
- Schoenzetten gr 1 t/m 4
- Groep 5 t/m 8
Surprises inleveren
Vr. 3 dec.
- Sintviering
Gr.1 t/m 4 12.00 u vrij
Ma. 6 dec. - Roostervrije dag
Vr. 10 dec. - Mad Science gr. 1 t/m 3
Ma. 13 dec. - MR vergadering
Wo. 22 dec. - Kerstdiner
Do. 23 dec. - Kerstviering, 12.00 u vrij
Vr. 24 dec. - Roostervrije dag

Ik ben dit nu aan het schrijven aan u en hoor op de achtergrond de geluiden van
de kleuters die het filmpje 2 van de Sint aan het bekijken zijn. Spanning en
enthousiasme, want juf Maaike heeft pakjes op de speelplaats gevonden en wat
moeten we daarmee?
Wat doet een juf 's nachts in de school? Een discussie komt op gang in groep 3:
de juf hoort toch in bed te liggen? Kortom, het leven en de belevingswereld van
onze kinderen gaat gewoon door. Genieten is dat en zo hoort het ook.

Ter herinnering
Sinds dit schooljaar gebruiken we Parro voor het contact tussen ouders en leerkrachten. Hier zijn ook agendaitems en foto’s te vinden.
Verzoek van de leerkrachten: wilt u consequent uw kind(eren) ziekmelden in Parro, graag iedere dag totdat de
leerling beter is. Als er een bepaalde periode bekend is, kan het voor meerdere dagen tegelijk worden
doorgegeven.
Via de site ouders.parnassys.net is het Ouderportaal te bereiken, waarin ouders de cijfers van hun kind kunnen
inzien.
Prietpraat groep 1/2
De juf vertelt dat ze een spel van haar eigen kind even mee naar school heeft genomen om mee te spelen.
Kind: “Wat!!! Ben jij moeder? Hahaha!”
Een leerling van groep 3 klopt op het raam en zwaait naar zijn ‘oude’ kleuterjuf.
Kind: “Juf, juf, je moet even kijken, want je vriend zwaait naar je!”
Tijdens gym vliegt er een bal rakelings langs het hoofd van de juf.
Kind: “Zo, dat was echt VET!”
Tijdens de speelwerkles.
Kind: “Kijk juf, ik ben een piet. Geen echte hoor, want ik ben verkleed. Het is fantasie.”
Tilt zijn baret op.
Kind: “Kijk, ik ben het!”

Jump One verstopt een 6 tal Happy Stones
Ken jij de rage van Happy Stones al? Een Happy Stone is een steen die beschilderd is door zomaar iemand die
hem vervolgens ergens neerlegt om de vinder blij te maken.
Je mag hem houden of ergens anders neerleggen om weer iemand anders blij te maken.
Jump One Zoetermeer heeft een 6 tal stenen verstopt in een aantal wijken van Zoetermeer.
Zodra je er 1 vindt kan je deze inwisselen bij Jump One. Je hebt altijd prijs!
De prijzen variëren van Jumpen, Taggen en een Virtual Reality beleving voor jou met 3 vrienden tot het winnen
van een deze complete beleving voor jou en jouw hele klas of sport team!
Enthousiast? Zoek, speur en verzilver deze gave prijzen!
https://youtu.be/kC5zDE62m84

Bijlagen:
- Nieuwsbrief Schoolformaat: Mediawijsheid
- Flyer Circus Nevermind: word circusartiest!

