Beste ouders en verzorgers,
De nieuwszenders hebben het inmiddels al bijna nergens anders meer over dan over de op handen zijnde coronamaatregelen. Maatregelen die ons allen raken. Vooralsnog ziet het er naar uit
dat er voor het bieden van onderwijs aan leerlingen op de basisschool weinig wordt veranderd.
Maar de adviezen, richtlijnen en aangepaste regelgeving zullen wel effect kunnen hebben op ouderbijeenkomsten en bijeenkomsten van grotere groepen. Zodra bekend is wat dat voor ons onderwijs betekent, zullen wij u hierover informeren. Het team wat zich hier binnen ons bestuur mee
bezighoudt, overlegt op maandag. We verwachten u over eventuele aanpassingen dan ook op
dinsdag te kunnen informeren.
Agenda

tot en met 19 november
ontwikkelgesprekken
16 t/m 26 november
Cito-toetsen groep 8
29 nov. t/m 3 december
Werkweek groep 8
3 december
Sinterklaasfeest

Laten wij, ondanks de verwijdering die de maatregelen met zich kunnen meebrengen, elkaar vooral vinden in wat ons verbindt: de zorg voor het welzijn en het welbevinden van onze kinderen.
Besmettingen
De afgelopen dagen krijgen we in toenemende mate berichten van ouders die zelf een positieve
testuitslag terug hebben gekregen of waarvan hun kind te kampen heeft met corona. Voor ons als
directie is het van belang om van ouders te horen wanneer er in een gezin sprake is van een besmetting, zodat wij daar de juiste consequenties aan kunnen verbinden. Kortom, we vragen u om
niet alleen de leerkracht te informeren, maar de directie ook een berichtje te sturen. Daarnaast
vragen we u bij klachten van uw kind, meer dan een lichte verkoudheid, uw kind thuis te houden
en te laten testen. Verschillende scholen in de omgeving hebben reeds te maken met een groot
aantal klassen dat in quarantaine zit. We hopen dit zo lang mogelijk te kunnen vermijden, maar
daar hebben we uw help echt bij nodig.
Sinterklaasfeest
Op vrijdag 3 december mogen wij de Sint welkom heten bij ons op school. We zullen hem zingend
en dansend binnenhalen op de velden achter Hofstad Mavo Havo.
Wat betekent dit:
De leerlingen van de groepen 1/2 verzamelen om 08:30 u in de gymzaal aan de Albardastraat. De
juffen wachten de kinderen buiten op. Samen met de groepen 3, 4 en 5 vieren zij aldaar het Sinterklaasfeest. Om 11:30u zijn de leerlingen van de groepen 1/2 vrij. De leerlingen van de groepen 3, 4
en 5 zijn om 12:00u vrij.
De opvangorganisaties van 2Samen en Dak zijn hierover door ons geïnformeerd, wilt u er voor
zorgen dat eventuele andere ophalers ook op de hoogte zijn?
De leerlingen van de groepen 6 en 7 verzamelen om 08:15 u aan de Resedastraat zodat ze aanwezig kunnen zijn bij de intocht van Sinterklaas bij de Galvanischool. Ze zullen aansluitend mogen de
surprises waar ze die afgelopen weken zo hard aan hebben gewerkt, dan eindelijk aanbieden in
hun eigen klas. Uiteraard zullen de Pieten een bezoekje aan hun klas niet overslaan. Zij zijn om
12:15 u vrij.
De groepen 8 zijn op 3 december na een gezellige werkweek, weer onderweg naar huis. Maar ook
aan hen zal het Sinterklaasfeest niet voorbijgaan.
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Werkweek groepen 8
Van 29 november tot 3 december gaan de groepen 8 naar Wilhelminaoord (Vledder), om mooie
herinneringen te maken die zij voor de rest van hun leven met zich meenemen. De ouders en verzorgers hebben vandaag verschillende brieven met informatie ontvangen.
Cito-toetsen groepen 8
Half november worden de toetsen voor de leerlingen van groep 8 afgenomen aangezien zij eind
januari al hun definitieve advies krijgen.
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Met vriendelijke groet, en fijn weekend,
René en Adam

