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Beste ouders/ verzorgers, 
 
Corona 
Zelftesten:  
Helaas zijn de zelftesten nog niet gearriveerd. Zodra deze binnenkomen geven wij er twee aan de leerlingen 
van de groep Saffier, Topaas, Granaat, Toermalijn en Olivijn mee. 
 
Situatie:  
De afgelopen week zijn er twee groepen thuis geweest als gevolg van het feit dat de leerkrachten positief 
getest zijn. Daarnaast zijn er ook leerlingen van deze groepen positief getest waardoor de groepen 
uiteindelijk toch nog in quarantaine moesten. Inmiddels zien we in meerdere groepen positief geteste 
leerlingen. Dit zijn groep Topaas en Aventurijn. Na overleg met de GGD is de grens van groepsquarantaine 
inmiddels aangepast. Deze ligt nu bij twee positief geteste personen per groep. Mits deze personen elkaar 
in de groep besmet hebben en er thuis of in de BSO geen sprake is van corona.  
 
Dit kan betekenen dat zodra wij te horen krijgen dat er sprake is van een tweede besmetting, de groep 
direct in quarantaine moet en u uw kind moet ophalen. 
 
We hebben deze week weer ervaren hoe u als ouders/ verzorgers meedenkt en de lastige situaties die 
ontstaan samen met ons oplost. Dank daarvoor. 
 
Het blijft spannend, iedere dag maar weer. We hopen dat het vanaf nu rustiger wordt op dit vlak, maar we 
kunnen dit natuurlijk alleen maar hopen en niet voorspellen. 
 
Persconferentie:  
Aanstaande dinsdag is er weer een persconferentie. We hebben vernomen dat het OMT adviseert om de 
week voor de kerstvakantie de scholen te sluiten. Ook onderwijsbonden sluiten zich inmiddels bij dit advies 
aan. Wij blijven alert. Mocht het zo zijn dat de scholen op 17 december hun deuren moeten sluiten dan 
zullen wij de geplande kerstactiviteiten zoveel mogelijk naar voren halen zodat we er de komende 
week nog een gezellige kerstweek van kunnen maken. 
 
  

Kerstviering : Vr. 24-12      (vanaf 12:00 vrij) 

Kerstvakantie : Ma. 27-12 t/m vr. 07-01 

Studiedag : Vr. 28-01 
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Vakleerkracht gym: 
Helaas hebben wij nog steeds geen vakleerkracht gym kunnen werven. Er was een kandidaat maar die trok 
zich vanwege persoonlijke redenen terug. De vacature staat nog steeds uit en ook het bureau Sportdocent 
is nog steeds naar een leerkracht voor ons op zoek. 
 
Nu het ernaar uitziet dat we dit niet geregeld hebben na de kerstvakantie zal 
meester Mickey van Central Gym training blijven geven aan alle groepen.  
De komende periode (tussen kerstvakantie en krokusvakantie) zal in het teken staan 
van stoeien (de aanloop tot worstelen). Hiervoor hebben de kinderen hun normale 
gymkleding nodig. Stoeien draagt bij aan: je eigen grenzen kennen en aangeven, 
grenzen van anderen respecteren, kunnen incasseren, meebewegen en tegengas 
geven, samenwerken en vooral samen plezier hebben. Met stoeien ontwikkelen de 
kinderen hun lijf maar zeker ook hun geest. 
 
Met vriendelijke groet, 
Beppie Vendrik, Directeur 
 
 
 

  Kerst 
Rekening houdend met de huidige maatregelen hebben we moeten 
besluiten om de kerstviering te houden in de eigen klassen. Toch gaan we 
wel voor een zo gezellig mogelijk kerstviering zorgen! 
 
Kerststukjes 
De kinderen gaan op donderdag 23 december een kerststukje maken met 
de groep. Hiervoor is al een bakje, oase en versiering aanwezig.  
Graag willen wij jullie vragen om een dunne lange kaars en wat groen mee 
te geven aan uw zoon of dochter. Graag meegeven op dinsdag 14 
december. 
 
Kerstontbijt  
Op vrijdag 24 december hebben de kinderen een gezellig kerstontbijt in 
hun klas. Jullie ontvangen hiervoor binnenkort een intekenlijst via Parro.  
In verband met de huidige richtlijnen willen wij wel jullie verzoeken om 
alleen voorverpakte etenswaren mee te geven.  
De kinderen zijn deze dag om 12.00 uur vrij! 
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Leerlingenraad 
Op woensdag 1 december vergaderde de leerlingenraad. 
Tijdens deze bijeenkomst is er gesproken over de schoolfotograaf. De groepen 
waren over het algemeen tevreden over de schoolfotograaf. Tips voor volgend 
jaar zijn: minder sterk flitsen en vertel duidelijk hoe we moeten staan/ zitten of 
kijken. En houd het springen erin want dat was leuk. 
 
Een ander punt dat besproken is zijn de ideeën van groep Olivijn in verband 
met de klimaatverandering. De groep heeft mooie ideeën. De leerling raad 
heeft de groep als tip gegeven om een filmpje te maken voor alle groepen 
zodat zij ook kunnen nadenken wat zij kunnen bijdragen aan het voorkomen 
van klimaatverandering. Een voorbeeld is er goed voor zorgen dat het vuil in de 
juiste bakken terecht komt: papier, plastic en restvuil.  
 
Juf Beppie heeft de positieve resultaten van het tevredenheidsonderzoek 
gedeeld. Daarnaast is gekeken naar de aandachtpunten. Deze punten nemen 
de leerlingen mee naar de groepen zodat zij hierover kunnen vergaderen. 
Volgende vergadering gaan we hier verder over spreken. Wat zijn de tips ten 
aanzien van de aandachtspunten? 
 
Tot slot ging het gesprek over dat er een groep is die meer wil buiten spelen. 
Juf Beppie heeft uitgelegd dat als de leerlingen dat willen we eindtijd van de 
schooldag later zou worden. Als je een kwartier meer speelt kun je pas om 
14.15 uur naar huis omdat scholen verplicht zijn om voldoende lesuren te 
bieden aan leerlingen. Afgesproken is dat de leerlingen dit in de groepen gaan 
bespreken. Volgende vergadering horen we wat de groepen hiervan vinden. 
 
De volgende vergadering is 19 januari. 

Jantje Beton Loterij 

In september van dit schooljaar hebben we meegedaan met de Jantje Beton 

loterij. In totaal hebben we € 1.548,- opgehaald! Hiervan is 50% voor Jantje 
Beton en 50% voor onze school. 
 

We kunnen dus voor € 774,- nieuw buitenspeelgoed kopen. Wat een mooi 

resultaat! Zodra we het nieuwe speelgoed gekocht hebben, laten we u dat 
natuurlijk weten. 
 
Op 2 december 2021 was de trekking van de loterij. Op deze website kunt u 
kijken of u een een prijs hebt gewonnen:  
https://jantjebeton.nl/ik-wil-helpen/loterij/uitslag-en-prijzen 
 
Namens ons allemaal hartelijk bedankt voor het meedoen! 
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