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NIEUWSFLITS nr . 6

Nieuws van de directie
Het blijven helaas voorlopig nog onrustige tijden. In
de afgelopen periode waren zes leerkrachten afwezig
door ziekte. En dan in tijden van een groot lerarentekort vervanging vinden, is bijna niet te doen. Met
man en macht proberen we de bezetting voor de
groepen steeds rond te krijgen, maar dit blijft een
hele klus. Gisteren ontving u vanuit ons bestuur berichtgeving in verband met aanpassingen omtrent de
Corona maatregelen. Daarin werd ook dringend verzocht om samen met ons zorg te dragen voor het
goed opvolgen van de regels. We hopen dat we op
deze manier het onderwijs zo goed als mogelijk kunnen continueren.
We zijn allemaal benieuwd naar de uitkomsten van
de persconferentie morgenavond. We houden er rekening mee dat ondanks eerdere berichten toch een
(tijdelijke) schoolsluiting nodig zal zijn om het aantal
besmettingen terug te dringen. Op de achtergrond
zijn we bezig met verschillende scenario’s. Mocht het
komen tot een landelijke schoolsluiting, dan zal het
schoolteam ook een dag nodig hebben om het thuisonderwijs te gaan opstarten. We informeren jullie zo
snel mogelijk wanneer er een wijziging plaats vindt.
Zonder tegenbericht gaan we maandag weer gewoon
onze lessen geven op school.
Nieuws vanuit de OV
Op dinsdag 2 november heeft onze jaarvergadering
wederom plaatsgevonden. Hierbij een korte samenvatting van wat we hebben behandeld. Ons jaarverslag is vastgesteld, waarin we terugblikken op de activiteiten en de financiën van het schooljaar 20192020. Mocht u interesse hebben in het jaarverslag (of
de volledige notulen van de vergadering) dan zijn
deze op te vragen bij onze secretaris via ov.stjozef@eenbes.nl. Ook hebben we twee nieuwe bestuursleden aangesteld: Chelly Dijstelbloem en Kelly
Bakels. Zij sluiten zich aan bij de nog zittende bestuursleden Debby Haans, Mijke Kanters, Astrid van
Moorsel en Wampie van Tilburg. Tenslotte is ook de
hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld.
Zoals u wellicht al hebt gelezen is deze ná een eenmalige verlaging weer vastgesteld op het bedrag van

Donderdag 25 november 2021

€ 17,50 per kind. We doen ons best om er, binnen de
geldende maatregelen, voor de leerlingen een feestelijk programma van te maken. We gaan ons inzetten
om er voor alle kinderen weer een onvergetelijk jaar
van te maken!
Sinterklaas
Dit jaar vieren we op school de verjaardag van Sinterklaas op vrijdag 3 december. Vanwege COVID ontvangen we Sinterklaas anders dan voorgaande jaren.
De leerlingen gaan gewoon naar hun eigen klas. Er is
geen gezamenlijke ontvangst zoals andere jaren waar
ouders vanaf een afstand mee kunnen kunnen kijken.
In de loop van de ochtend zal Sinterklaas de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 Corona-proof toespreken. 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 evenals vorig jaar
alleen voorverpakt snoepgoed uitgedeeld.
De groepen ontvangen ook nog een cadeau van de
Sint en daarna gaat het feest nog even door in de
klas.
Als kinderen willen, mogen ze verkleed naar school
toe komen. We wensen alle kinderen veel plezier!
Graag tot de volgende Nieuwsflits!
Met vriendelijke groet,
Vera van der Linden MT
True Friend verzet gepland evenement in Escaperoom Geldrop
In verband met de stijgende coronabesmettingscijfers hebben we besloten om
de events van True Friend (www.truefriend.nl) op vrijdagmiddag 26 november
en -10 december te verplaatsen.
We komen zo snel mogelijk met een nieuwe datum
voor deze middag in Escaperoom Geldrop, speciaal
voor tientallen kinderen uit groepen 7 en 8 van alle
basisscholen in Geldrop-Mierlo.
Alle kinderen en hun ouders lichten we in via onze social media en de speciale True Friend app.
Hopelijk tot gauw!
Met vriendelijke groet,
Regy van True Friend

Jarigen

Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:

Tot 9 december 2021
Ma. 29 nov:
25 nov

Julie

7A

25 nov

Isa

4C

26 nov

Eren

4C

27 nov

Vivien

4B

27 nov

Niek

3A

27 nov

Brent

5B

27 nov

Elisa

4A

27 nov

Elize

0-1-2C

28 nov

Meester Cor

Conciërge

29 nov

Maren

6A

30 nov

Wess

0-1-2D

1 dec

Jack

3B

1 dec

Dennis

8A

2 dec

Robin

3C

3 dec

Boet

3B

3 dec

Cas

0-1-2D

4 dec

Emir

6B

4 dec

Stijn

0-1-2D

5 dec

Anouk

5A

5 dec

Gijs

0-1-2A

5 dec

Ymke

4B

6 dec

Julie

3A

7 dec

Ayaz

4C

7 dec

Sacha

6B

8 dec

Fay

3C

8 dec

Lauren

4A

Van harte gefeliciteerd!!!

Di. 30 nov:
Wo. 1 dec:
Vr. 3 dec:

Deze week koffie-uurtje van Teams
per groep locatie Papenvoort
KMR-vergadering 13.00-14.15 uur
OV-vergadering
GMR-vergadering
Sinterklaas

Welkom, Sinterklaas!

