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NIEUWSFLITS nr . 7

Nieuws van de directie
In de afgelopen periode stonden de communicatielijnen roodgloeiend; met de GGD, met ouders, omtrent
het beleid. De steeds wisselende berichten daarover
zorgen dan weer voor nieuwe vragen. Wie weet nog
hoe het zit? We hebben gelukkig een goede hotlijn
met het scholenteam van de GGD, waardoor we met
elkaar en ouders konden afstemmen. Een telefoontje
of een mailtje sturen is een kleine moeite. Op die manier wisten we elkaar goed te vinden.
Het item van de “Snottebellekes” dit weekend van
het programma “Even tot hier” zorgde wel voor een
grote glimlach in het team.
Deze week was het gelukkiger iets rustiger omtrent
de besmettingen die we doorkregen. Zowel onder de
leerlingen als de leerkrachten. Laten we hopen dat
dit voorlopig zo blijft en we zoveel mogelijk op de ‘gewone’ manier les kunnen blijven geven. Hopelijk dragen de zelftesten voor de leerlingen hier ook nog een
stukje extra aan bij.
Gratis zelftesten voor groep 6 t/m 8
De overheid heeft vandaag de zelftesten voor alle
leerlingen van groep 6 t/m 8 geleverd. Vanaf morgen
krijgen de kinderen uit deze groepen wekelijks twee
zelftesten voor thuis. Het gebruik van een zelftest is
altijd vrijwillig. Wij doen echter een dringend beroep
op u om met uw kind gebruik te maken van de zelftesten, zodat het onderwijs zo veel mogelijk door kan
gaan. Dit is in het belang van uw kind, zijn/haar klasgenoten, van het onderwijspersoneel en ook van u
als ouder/verzorger.
Paarse vrijdag
Morgen is het Paarse vrijdag. Een dag in het teken
van ‘jezelf kunnen zijn’. Een kleine groep van Topsporters en Bekende Nederlanders gaat online gastlessen verzorgen aan verschillende klassen uit het basisonderwijs in Nederland. Verschillende groepen
hebben zich aangemeld voor een online gastles van
30 min. De privacy is voor 100% gewaarborgd. Leerlingen en leerkrachten komen niet in beeld. We hopen op een heleboel inspirerende lessen!
https://paarsevrijdag.nl/basisschool

Donderdag 9 december 2021

Aangepaste, gewone schooltijden op donderdag 23
december
Vanwege de aangescherpte maatregelen rondom corona zal er op donderdag 23 december 's avonds
geen kerstviering op school plaatsvinden zoals oorspronkelijk stond vermeld in de schoolkalender. Dit
betekent dat de kinderen dus gewoon tot 14.30u
naar school gaan op deze dag. We beginnen de dag
met een Kerstontbijt in de eigen groep en voor de
rest van de dag staan er leuke kerstactiviteiten gepland die door onze eventmanager Antonet en de OV
zijn uitgezet.
Nieuws vanuit de MR
Om onze ambitie op scherp te zetten, zijn we met de
MR tijdens deze vergadering bij elkaar gaan zitten
voor een ambitiegesprek. Samen met de directie hebben we onze taak als MR verder besproken. Uit de
gesprekken is naar voren gekomen, dat we ons als
MR kritisch willen opstellen bij onderwerpen die de
directie aandraagt. We willen een inhoudelijk debat
voeren, ook op punten waar we als MR formeel geen
partij zijn. De directie kan ons ook zien als sparringpartner in allerlei kwesties die spelen op school.
Waar we als MR zien dat we ruggenspraak van onze
achterban nodig hebben, gaan we daar actief naar op
zoek. Heikele punten, zoals de huisvesting, willen we
bij de directie onder de aandacht blijven brengen.
In het verdere verloop van de vergadering hebben we
het kort gehad over de begroting en de coronamaatregelen. Later in de vergadering schoof een deel van
de ouderraad aan. We hebben samen gesproken over
de vrijwillige ouderbijdrage en wat de taken van de
OV zijn. Als MR hadden we vragen over hoe er met
budgetten omgegaan wordt en dit is door de ouderraad nader toegelicht.
De volgende vergadering is op woensdag 12 januari.

Einde verlof juf Nikki
Juf Nikki heeft heerlijk genoten van haar zwangerschapsverlof en zal morgen samen met juf Tanja
groep 1-2D begeleiden. Vanaf volgende week maandag neemt zij officieel het stokje weer over van Tanja.
Welkom terug Nikki! Tanja willen we uiteraard heel

hartelijk bedanken voor de tijd dat ze vervangen
heeft bij ons op school. We wensen haar veel succes
bij haar nieuwe job op het Klokhuis.
Geboren: Joep van Lieshout
Op woensdag 24 november is Joep geboren, zoon van
juf Jody en haar man Joris en broertje van grote zus
Puck. Het gezin maakt het goed en ze genieten samen van de kraamtijd. Gefeliciteerd!

Waarom geen licht?
Fietsers weten dat fietsverlichting belangrijk is. Maar
toch fietsen ze te vaak zonder verlichting. Bijvoorbeeld omdat ze verlichting vergeten, de batterijen
leeg zijn, het licht kapot is of omdat hun verlichting
gestolen is.
Hoe val jij op?
Je kan zelf al veel doen om op te vallen in het verkeer!
- Zet je fietslicht aan. Ook bij regen of mist is verlichting verplicht.
- Check je fiets. Is jouw fietsverlichting en -reflectie in
orde?
- Val op met je kleding. Bij regen, schemering en in
het donker valt felle of lichtgekleurde kleding het
beste op. Reflecterende strips helpen ook om beter
op te vallen.

Vanuit de Verkeerswerkgroep

Graag tot de volgende Nieuwsflits!
Vera van der Linden MT

Licht aan in het donker!
De klok is een tijdje geleden weer verzet en dat betekent dat de kinderen vaak in het donker naar school
komen en dat het ook weer vroeg donker is. Fietsers
in het verkeer zijn kwetsbaar en daarom is het belangrijk dat zij goed zichtbaar zijn. We willen met dit
bericht bewustwording creëren rondom de noodzaak
van verlichting in het verkeer.

Jarigen
Tot 23 december 2021
9 dec

Bobbie

0-1-2A

9 dec

Nina

7A

Wist je dat?

11 dec

Ali

0-1-2A

- Verlichting niet zozeer voor jouw eigen zicht is maar
vooral zodat automobilisten je zien?

11 dec

Juf Anke

3A

11 dec

Juf Rian

5B

12 dec

Maud

7B

12 dec

Juf Jody

3A

13 dec

Stijn

5A

14 dec

Yaan

8A

15 dec

Ona

8A

15 dec

Izzy

4B

17 dec

Julian

4A

18 dec

Olav

7A

20 dec

Ramon

4A

- In de 4 grootste steden van Nederland (Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag en Utrecht) fietsers gemiddeld
minder vaak licht aan hebben dan in andere steden?
Ook gebeurt dit minder vaak volgens de regels.
- Jongeren en jongvolwassenen in verhouding minder
vaak verlichting aan hebben dan ouderen?
- Het achterlicht het belangrijkst is? Omdat je het
achteropkomende verkeer niet kunt zien aankomen.

20 dec

Hannah

0-1-2D

21 dec

Aimée

7B

21 dec

Eliva

0-1-2D

22 dec

Lieve

3A

22 dec

Amy

0-1-2B

22 dec

Lucas

7B

22 dec

Elin

0-1-2A

Van harte gefeliciteerd!!!
Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:
Ma. 20 dec:
Do. 23 dec:
Vr. 24 dec:

Ouderavond nieuwe kleuters 19.3020.30 uur VIA TEAMS
Kerstviering op school tot 14.30 uur
Studiedag. Alle kinderen zijn vrij.

