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NIEUWSFLITS nr . 6

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
We hopen dat deze Nieuwsflits u in goede gezondheid bereikt. De berichten in de media worden langzaam wat positiever, dat stemt ons hoopvol. Toch zijn
we ons ervan bewust dat het belangrijk is om ons allemaal te houden aan de maatregelen. Dit betekent
afstand houden en een mondkapje dragen wanneer u
als gast, op afspraak, de school betreedt. Het is fijn
om te merken dat we hier allemaal verstandig en begripvol mee om gaan.
Als school hebben wij een stappenplan opgesteld
waarin omschreven staat hoe we omgaan met o.a.
thuisonderwijs voor leerlingen die in quarantaine zitten. Zodra er binnen uw gezin iemand besmet is geraakt verzoeken wij u dit zo snel mogelijk aan de
schoolleiding te laten weten. Samen met de betreffende leerkracht wordt dan gekeken naar de inrichting van het thuisonderwijs.

Sinterklaas
Zaterdag komt Sinterklaas aan in Nederland in het fictieve dorp Zwalk. Ook op school zijn wij bezig met
voorbereidingen.
Morgen worden er lootjes getrokken in de groepen 5
t/m 8 en na schooltijd worden beide locaties door
onze leerkrachten versierd in sinterklaassfeer.
Dit jaar vieren we op school de verjaardag van Sinterklaas op vrijdag 4 december. Vanwege COVID ontvangen we Sinterklaas anders dan voorgaande jaren. De
leerlingen gaan als de bel gaat naar hun eigen klas en
blijven dit jaar niet op het schoolplein wachten op de
Sint. In de loop van de dag zal Sinterklaas de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 per groep ontvangen.
Dit gebeurt uiteraard met in acht neming van de 1,5
meter-regel. De groepen 5 t/m 8 hebben surprises in
hun eigen klas. Voor hen is een zwaai-moment met
de Sint geregeld.
Dit jaar wordt alleen voorverpakt snoepgoed uitgedeeld.

Donderdag 12 november 2020

Kerstmis
Vanuit het bestuur ontvingen wij richtlijnen om festiviteiten in deze tijd veilig te kunnen laten verlopen.
Zoals aangekondigd in de vorige Nieuwsflits vindt er
daarom dit jaar geen avondactiviteit plaats in de
kersttijd. Onze oudervereniging heeft met onze
eventmanager Antonet een leuk programma opgesteld voor vrijdag 18 december.
In de ochtend starten we met een, zelf meegebracht,
ontbijtje in de eigen groep met de eigen leerkracht.
Daarna gaan we creatief aan de slag. Leerlingen die
het leuk vinden om in een mooie kerstoutfit naar
school te komen zijn hier vrij in. Realiseert u zich wel
dat we na het eten gaan knutselen. I.v.m. COVID willen we het aantal volwassenen in de school zoveel
mogelijk beperken. Leerkrachten en stagiaires zullen
daarom hoofdzakelijk zelf de activiteiten begeleiden.

AAN in het donker
We gaan weer richting de donkere decembermaand.
Dat betekent dat het tijd is voor de jaarlijkse fietsverlichtingscontrole voor de groepen 4 t/m 8. Op woensdag 18 november zijn de groepen 4 en 5 aan de
beurt. Een week later, op woensdag 25 november, de
groepen 6, 7 en 8. We hopen dat er die dagen zo veel
mogelijk kinderen met de fiets naar school komen, uiteraard met goed werkende verlichting. De kinderen
van de KinderVerkeersCommissie zullen de controle
onder schooltijd uitvoeren op het schoolplein en de
goed verlichte fietsen belonen met een kleinigheidje.
Wij als verkeersouders zullen, uiteraard op afstand,
ervoor zorgen dat alles goed verloopt.
Hartelijke groet,
Corinne Out (Lisa 8A), Nanja Verbakel (Nina 8B en
Anne 7A), Odette Verbeek (Bas 8A en Gijs 5A) en Susanne Spaan-Rubingh (Marielouise 8A)
PS. Zoals u ziet, hebben wij allemaal kinderen die al in
groep 8 zitten; dat betekent dat de verkeerscommissie aan het einde van dit jaar gehalveerd is. We kunnen dan ook heel goed versterking gebruiken! Ook
nu al, we zijn superblij met alle hulp!

Spreek ons gerust aan op het schoolplein of stuur
een e-mail naar verkeer-stjozef-geldrop@outlook.com. U kunt zich ook aanmelden bij meester
Maarten Meeuws (6B).

24 nov

Ruby

3B

25 nov

Julie

6A

25 nov

Isa

3C

Van harte gefeliciteerd!!!
Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:
Vr 13 nov.: Einde Week van de mediawijsheid
Ma 23 nov.: MR-vergadering
Di 24 nov.: OV-vergadering

Jarigen
Tot 26 november 2020
11 nov

Jessi

0-1-2B

11 nov

Lise

4B

11 nov

Noor

5B

12 nov

Dim

8A

14 nov

Florian

0-1-2D

14 nov

Zoë

0-1-2C

15 nov

Senna

3C

17 nov

Yade

0-1-2D

17 nov

Danilo

4A

18 nov

Ron

4B

20 nov

Wieske

7B

20 nov

Sterre

0-1-2B

20 nov

Carolien

7B

21 nov

Diede

8A

21 nov

Nathan

4B

22 nov

Rijck

0-1-2D

22 nov

Noah

0-1-2B

22 nov

Alexia

0-1-2B

23 nov

Fennity

6A

24 nov

Theyn

3B

Pietenpret Geldrop
In overleg met de gemeente kan Pietenpret gelukkig
doorgaan! Tijdens deze middag worden kinderen van
groep 1 t/m 4 in Sporthal de Coevering opgeleid om
een echte hulppiet van Sinterklaas te worden. De
middag bestaat uit 2 verschillende tijdsblokken van
ieder 60. Aanmelden voor de Pietenpret is verplicht.
Dit doe je via www.leefgeldrop-mierlo.nl > activiteiten > Pietenpret Geldrop. Let op, VOL = VOL.
Tijdens het evenement worden de maatregelen omtrent COVID-19 in acht genomen.

Wij zijn Claudia Huijbregts (jeugdarts) en Nikki Groen
(jeugdverpleegkundige), werkzaam voor gemeente
Geldrop – Mierlo.
De komende periode zullen de reguliere onderzoeken, die we standaard uitvoeren bij leerlingen in
groep 2 en in groep 7, komen te vervallen. Wanneer
ouders problemen signaleren kunnen zij via het
JGZportaal een afspraak inplannen zodat deze kinderen door ons uitgenodigd en gezien worden. Bij de
zorgteam overleggen zal Nikki als jeugdverpleegkundige aansluiten en kunnen problemen en vragen vanuit de leerkracht of ouder besproken en opgepakt
worden. Dit is in de situatie dat beperkt contact mogelijk is. Bij een totale “lockdown” proberen we via
digitale middelen (telefoon/mail/beeldbellen) zoveel
mogelijk hulp en begeleiding te bieden. Ons doel is
om de lijntjes kort te houden en hopen zo alle hulpvragen te ondervangen.
Tot ziens!
Met vriendelijke groet,
Claudia Huijbregts & Nikki Groen

