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Geachte ouder(s),

Advent is zoeken (uit ‘Goud in handen’ van Chris Lindhout)
Ik wil graag de stilte van een kaarsvlam in de avond.
Ik verwacht de devotie van een lied in de nacht
maar ren van het ene feest naar het andere feest
alsof ik daarvan het heil verwacht.
Ik wil graag naar binnen in mezelf wil ik
voelen;
wat het is te verwachten het Licht in de
nacht;
maar ik voel meer ’t gedoe dat er is
daarbuiten,
alsof ik van ‘buiten’ het heil verwacht.
God geef me rust om mezelf te vinden
te midden van al dat gejaag en gejacht;
zodat ik het Kind vind daar diep van binnen
en Het zal volgen als een ster in de nacht.

De komende weken zullen in de groepen de verhalen rondom het Kerstevangelie worden
verteld.

Corona gerelateerd nieuws:
In de afgelopen drie weken zijn veel kinderen van onsze school besmet geraakt met het
coronavirus. Vier groepen zijn tijdelijk in quarantaine geweest. Het was bar en boos.
Gelukkig werden de kinderen niet erg ziek, maar sommige kinderen zijn weken thuis
geweest.
Fijn dat er thuis met en door heel veel kinderen zo goed geoefend is met het schoolwerk.
We hopen en verwachten maandag bijna alle kinderen weer op school te zien.
Gelukkig komt er geen lockdown voor het onderwijs en kunnen de kinderen de komende
weken gewoon naar school gaan.
Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte heeft u vanmiddag een mail
ontvangen vanuit het directieoverleg.

Hieronder staan de maatregelen die vanaf maandag 29 november gelden:









Scholen moeten gespreide pauzetijden hanteren en leerlingen cohorteren (in
groepjes in te delen).
Leerlingen komen zoveel mogelijk zelf naar school. Bij jonge kinderen is dit
natuurlijk niet mogelijk, zij worden dan maximaal door één ouder/verzorger naar
school gebracht.
Dringend advies voor onderwijspersoneel en leerlingen in de bovenbouw van het po,
om twee keer per week een zelftest te doen. Dit geldt zowel voor personeelsleden en
leerlingen die immuun of niet immuun zijn. De overheid zal de scholen voorzien van
zelftesten voor de kinderen. We houden u op de hoogte.
Leerlingen vanaf groep 6 moeten een mondkapje dragen in de gangen.
Kinderen onder de twaalf jaar blijven bij milde klachten (ook bij snottebellen) thuis.
De maatregelen gelden voor een periode van drie weken en gaan a.s. maandag 29
november in.

Kerstfeest
In verband met de vele coronabesmettingen heeft de overheid de regels die betrekking
hebben op activiteiten rondom school verscherpt. Dit houdt o.a. in dat de Kerst sing in en
het Kerstdiner die op donderdag 23 december waren gepland, niet doorgaan.
Het Kerstevangelie zal natuurlijk wel gewoon in de groepen worden verteld.

Sinterklaasfeest
Deze activiteit zal in afgeslankte vorm plaatsvinden. Op
vrijdag 3 december hoopt Sinterklaas met zijn pieten
onze school te bezoeken.
De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 mogen die dag
verkleed als piet op school komen.

Zwangerschapsverlof Tessa Mulder
Tessa Mulder is momenteel met ziekteverlof en over een paar weken gaat haar
zwangerschapsverlof in. Een spannende tijd voor Tessa en haar man. We wensen hen Gods
zegen toe en hopen dat de zwangerschap en de geboorte goed mogen verlopen.

Welkom
We heten Lucas van de Pol in groep 1 van harte welkom bij ons op school. We wensen je
een hele fijne tijd bij ons op school en hopen dat je snel zult wennen.

Agenda:
3 december;
23 of 24 dec:
27 dec - 7 jan:

Sinterklaasfeest
Kerstfeestviering in de groep
Kerstvakantie

Met vriendelijke groet,
Namens het personeel
Albert Magré

