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Goedemiddag, 

Afgelopen week zijn de startgesprekken gevoerd. We hebben deze als prettig ervaren en zijn blij dat 

we deze fysiek hebben kunnen voeren. Wat de komende periode precies gaat brengen qua 

richtlijnen en extra maatregelen i.v.m. corona zullen we moeten afwachten.  

 

Een spannende en drukke tijd breekt aan voor de kinderen. Morgen is voor veel kinderen een dag 

waar ze lang naar hebben uitgekeken: de komst van 

Sinterklaas in Nederland.  

Sint heeft aangegeven graag onze school weer te 

willen bezoeken. Dat vinden we natuurlijk heel fijn!  

Samen met de ouderraad zijn we achter de 

schermen volop bezig met de organisatie van Sint 

en Kerst. Verschillende scenario’s worden 

uitgewerkt, aangezien we niet precies weten wat de 

richtlijnen op dat moment zijn. We zullen jullie hierover blijven informeren in de nieuwsbrief. 

 

Ik wens jullie, mede namens het team, een fijn weekend toe!  

 

Kim van den Berg 

 

 
Corona 

De afgelopen weken lopen de cijfers van het aantal besmettingen helaas weer op en ook binnen ons 

IKC zijn er 2 leerlingen positief getest op corona. De ouders van de desbetreffende groepen zijn hier 

reeds over geïnformeerd. Anders dan vorig jaar, hoeft een groep niet direct in quarantaine bij een 

besmetting binnen de groep. Op dit moment is het beleid dat een groep in quarantaine gaat bij 3 

besmettingen. Uiteraard hopen we dat het niet zover komt en een ieder gezond blijft. 

We vragen jullie aandacht voor het hanteren van de beslisboom, bij kinderen die klachten hebben 

passend bij corona. De meest recente beslisboom is toegevoegd in de bijlage bij deze nieuwsbrief. 

 

 

Nieuwe inloggegevens 

Vanwege doorontwikkelingen op het gebied van ICT hebben alle leerlingen van onze school vandaag 
een nieuw leerling account gekregen. Het vorige account is niet meer te gebruiken. Dit vorige 
account werd o.a. gebruikt door de kinderen, of hun ouders, om in te loggen op Office365 voor het 
gebruik van bijv. de app Teams. Vanaf vandaag zijn hier dus nieuwe inloggegevens voor nodig. Alle 
kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen vandaag of maandag deze inloggegevens op een geplastificeerd 
kaartje  mee naar huis. Met deze nieuwe gegevens kunnen jullie opnieuw thuis inloggen in Office365. 
Hopelijk verloopt de overgang zonder problemen. Mochten er toch problemen met de inloggegevens 

zijn, dan kan er contact opgenomen worden via de mail van de eigen leerkracht. 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.parool.nl%2Fnederland%2Fsinterklaas-komt-dit-jaar-aan-in-fictieve-dorp-zwalk~bf8ca28f%2F&psig=AOvVaw2wXHZqIsU-RmoV27-BiMca&ust=1605372709983000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCND16cL9_-wCFQAAAAAdAAAAABAE


 

 

Sinterklaas 

De Sint is bijna in Nederland en hij komt natuurlijk ook een bezoekje brengen aan onze school. 

De kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen van de Sint een cadeautje.  Ze zullen maandag en dinsdag een 

bezoek brengen aan de schatkamer, waar ze zelf hun cadeauvoorkeuren mogen aangeven. De 

kinderen van groep 5 t/m 8 gaan maandag 15 november lootjes trekken en krijgen € 6,00 om voor 

diegene een cadeautje te kopen.  

• Op donderdag 25 november mogen alle kinderen op school 

de schoen zetten  

• De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen vanaf woensdag 1 

december de surprises mee naar school nemen, zodat we 

allemaal kunnen zien hoe mooi ze zijn geworden. 

• Op vrijdagochtend 3 december wordt Sinterklaas op school 

verwacht ’s Middags hebben alle kinderen vrij. 

 

 

Kerst vieren op school 

Op woensdag 22 december vieren wij op school Kerstmis. De kerstcommissie is volop bezig om dit 

voor te bereiden. Noteren jullie vast in de agenda, dat alle kinderen aan het begin van de avond op 

school verwacht worden en samen gaan eten. Meer informatie volgt binnenkort.  

 

 

Plus sponsoractie 

Wij doen het nog steeds hartstikke goed bij de sponsoractie. Fantastisch! 

Hiernaast een overzichtje van de tussenstand. De actie loopt nog tot en met 

13 november 2021. De sponsorpunten zijn nog tot 20 november in te 

leveren. 

Sponsorpunten kunnen ook ingeleverd worden bij de leerkracht of 

pedagogisch medewerker. Wij zullen er zorg voor dragen dat deze 

geactiveerd worden via de website. 

 

 

  



Oud papier 

 

 

Nieuw op de website 

- geen 

 

 

 

 

30 nov    Studiedag 

3 dec    Sinterklaas (alle lln. 12.15 uur vrij) 

22 dec    Kerstviering 

24 dec- 9 jan       Kerstvakantie 

 

Vragen? 



Hebben jullie vragen/opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of zaken 

aangaande jullie kind(eren) en/of ons IKC (opvang en school), dan nodigen wij jullie uit deze 

vragen aan ons te stellen of jullie opmerkingen met ons te delen.   


