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NIEUWSFLITS nr . 5

Nieuws van de directie
Beste ouders,
We hebben een enerverende week achter de rug.
U heeft het allemaal kunnen volgen in het nieuws; de
besmettingen lopen weer op in Nederland. Helaas
heeft ook een aantal gezinnen van onze school te
kampen met de gevolgen van een besmetting. Zoals u
eerder heeft kunnen lezen via Parro zaten de twee
groepen 8 afgelopen week in thuisquarantaine, nadat
een leerling positief getest bleek. Inmiddels zijn er gelukkig alweer een heleboel negatieve testuitslagen
binnen en beginnen de groepen 8 langzaam weer vol
te stromen. We hopen dat we aankomende week
weer compleet zullen zijn, zodat we aan alle groepen
weer fysiek onderwijs kunnen geven.
Complimenten aan de leerlingen, de ouders en de
leerkrachten hoe snel er op zo'n moment geschakeld
wordt en er binnen no-time weer op deze manier gewerkt kan worden.
Een verzoek van ons aan u om de gezondheid van uw
kind(eren) goed in de gaten te houden en bij twijfel
actie te ondernemen. Als bijlage is nogmaals de beslisboom toegevoegd.
Hoewel we alles in het werk stellen om elke groep
dagelijks te bemensen, merken we in deze tijd dat dit
een flinke uitdaging is. Zeker nu we ook geen groepen
willen samenvoegen. De vervangerspool is vaak leeg
doordat veel scholen vervanging aanvragen. Advies
aan u om Parro extra goed in de gaten te houden, we
doen ons best zo tijdig mogelijk te communiceren in
het geval van geen vervanging.
Koffie-uurtjes
Aankomende week staan er nog koffie-uurtjes gepland voor de Gildestraat. Die zullen zoals eerder
aangekondigd niet live maar via Teams plaatsvinden.
Dit i.v.m. de 1,5 meter afstand geadviseerd vanuit het
kabinet. In de weken van 22 en 29 november staan
de koffie-uurtjes voor de Papenvoort gepland. Deze
zouden al via Teams plaatsvinden. U ontvangt hierover nog bericht van de eigen leerkracht(en) van uw
kind(eren).

Donderdag 11 november 2021

Sinterklaas
Aanstaande zaterdag is het weer zo ver: Sinterklaas
en zijn Pieten komen in Nederland aan! We wensen
iedereen veel plezier toe. Vooralsnog zijn er geen wijzigingen in de viering van Sinterklaas op onze school.
Wel blijven we alert op eventuele aanpassingen in
protocol PO-raad n.a.v. de volgende persconferentie
op 12-11-2021. We zullen u over wijzigingen uiteraard op de hoogte houden.
Verzoekje vanuit de juffen van groep 1-2:

Het Sinterklaasjournaal is weer begonnen.
En de kleuterjuffen hebben wat leuks verzonnen.
Om te verkleden als Piet of Sinterklaas.
Maar wat blijkt? Helaas...
We hebben voor de kinderen geen verkleedkleren.
Dus wij zouden het erg waarderen.
Als er thuis nog Piet of Sint kleding ongebruikt
ligt.
Kunt u het meegeven naar school wellicht?

Fietscontrole Verkeerscommissie
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen deze
week konden de fietscontroles aan de Papenvoort
voor de groepen 4 t/m 8 niet doorgaan.
Inmiddels zijn de nieuwe data bekend:
Woensdag 24 november controle fietsverlichting
groep 4 en 5
Vrijdag 26 november controle fietsverlichting groepen 6, 7 en 8
Noteert u deze data alvast in uw agenda?
Graag tot de volgende Nieuwsflits!
Met vriendelijke groet,
Vera van der Linden MT
True Friend daagt alle kinderen
van groepen 7 en 8 uit:

Ontsnap met je vrienden uit
een Escaperoom!
De afgelopen dagen hebben de kinderen in
groepen 7 en 8 allemaal een spannende uitnodiging gekregen… Ze mogen gratis mee
naar een ‘escaperoom’ in ons dorp.

uit de bovenbouw van de basisschool. En
dus vraagt hij alle True Friends: helpen jullie
ons mee bij het bedenken van een nieuw
spel of vette puzzel voor de Escaperoom?
True Friend, dat is een seizoen vol spannende
vriendenavonturen, in je eigen stukje NL. En
ook tijdens deze Challenge komt het weer
aan op samenwerken, naar elkaar luisteren
en laten zien wat je in huis hebt. Zo ontdekken jonge mensen hoeveel je aan elkaar
hebt. Als vrienden, over en weer. Maar net
zo goed: wat je dorp voor jou betekent – en
andersom. Via True Friend krijgt een nieuwe
generatie mooie kansen om spelenderwijs te
ontdekken hoeveel dat waard is, die zee
aan vrijheden, ruimte en mogelijkheden, hier
in jouw stukje NL. Onder het motto: ‘Kijk wat
je kunt!’
Opgeven voor de Escaperoom Challenge
op vrijdag 10 december is gratis en makkelijk, via de True Friend app. Daarna krijgt ieder kind van ons een bevestigingsmail, als officieel toegangskaartje. Wacht niet te lang
met opgeven, want ook voor de Escaperoom Challenge op vrijdag 10 december
geldt: vol = vol!

Op vrijdagmiddag 26 november 2021, van
15.30 – 17.30 uur, wacht hen namelijk weer
een True Friend Challenge, deze keer bij ‘Escaperoom Geldrop’.
Het enthousiasme van de kinderen blijkt héél
groot. De Escaperoom Challenge van 26 november zat al binnen 3 dagen vol! Maar…
omdat we zoveel mogelijk kinderen de kans
willen geven mee te doen met deze toffe
Challenge, gaan we nog een keer extra
naar de Escaperoom en wel op vrijdag 10
december 2021, van 15.30 – 17.30 uur.
Alle True Friends krijgen die dagen een eenmalig kijkje achter de schermen en natuurlijk
moeten ze ook zelf proberen te ontsnappen
uit één van de spannende Escaperooms.
Maar er is méér… eigenaar Jef van Escaperoom Geldrop heeft dit keer zelf ook de hulp
van de kinderen nodig. Want hij wil met zijn
team een totaal nieuw ontsnappingsspel
ontwerpen, speciaal bedoeld voor kinderen

Jef, eigenaar escaperoom

Kledingcontainers
Bij de fietsenstalling aan de Diepe Vaart (achter het
kleine poortje) staan twee kleding- en schoencontainers van Collect2Help. Hierin kunt u gebruikte,
schone kleding en schoenen (in gesloten zakken)
doen. De school ontvangt een kleine bijdrage hiervoor èn u ondersteunt een goed doel. Alvast hartelijk
bedankt.

23 nov

Fennity

7A

24 nov

Ruby

4B

Van harte gefeliciteerd!!!
Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:
Vr. 12 nov:
Ma. 15 nov:
Teams per
Ma. 22 nov:
Di. 23 nov:

Einde week van de mediawijsheid
Deze week koffie-uurtje online via
groep locatie Gildestraat.
Deze week koffie-uurtje via Teams
per groep locatie Papenvoort.
KMR-vergadering 13.00-14.15 uur
MR-vergadering

Jarigen
Tot 25 november 2021
11 nov

Jessi

0-1-2B

11 nov

Lise

5B

11 nov

Noor

6B

14 nov

Florian

3A

14 nov

Zoë

3B

15 nov

Senna

4C

16 nov

Carsian

0-1-2C

17 nov

Yade

3C

17 nov

Danilo

5A

18 nov

Ron

5B

20 nov

Wieske

8B

20 nov

Sterre

3A

20 nov

Carolien

8B

21 nov

Noor

0-1-2A

21 nov

Nathan

5B

22 nov

Rijck

3A

22 nov

Alexia

3B

Welkom, Sinterklaas!

