
Schooljaar 2021/2022 

De herfst heeft al aar-

dig zijn intrede ge-

daan en dat is te mer-

ken aan het onstuimi-

ge weer maar ook 

aan het aantal zie-

ken. We hebben op 

school te maken met 

griep, maar helaas 

ook met corona. Op 

dit moment heeft dit 

(nog) geen gevolgen 

voor de leerlingen. 

Het kan echter voor-

komen dat wij moe-

ten beslissen een 

groep thuis te laten 

blijven omdat er geen 

goede vervanging is. 

De maatregelen zijn 

aangescherpt, ook wij  

letten weer extra 

goed op; houden af-

stand onderling en 

wassen net even wat 

vaker onze handen. 

Ook mogen de ou-

ders bij het ophalen 

van de kinderen niet 

meer in school. Ou-

ders die een afspraak 

hebben op school 

mogen nog wel naar 

binnen, hen wordt 

gevraagd bij binnen-

komst hun handen te 

desinfecteren, zich te 

registreren en een 

mondkapje te dragen 

bij het lopen door de 

school. 

Personeel 

Deze maand zijn fysio-

therapeute Samira en 

onderwijsassistenten 

juf Manon en juf 

Maaike begonnen en ze 

hebben hun draai al aar-

dig gevonden op onze 

school, evenals juf Kübra, 

die vorige maand is ge-

start. 

Informatieavond school-

verlaters  

De informatieavond voor 

de schoolverlaters van 

groep Albatros en Toekan, 

die volgend schooljaar 

naar het VSO gaan,is ver-

plaatst naar donderdag 25 

november. Ouders krijgen 

op deze avond alle beno-

digde informatie over de 

overstap naar het VSO.   

Nu de maatregelen aan-

gescherpt zijn, bekijken wij 

de komende week hoe 

deze avond plaats zal vin-

den.  

Schoolfruit 

Van 15 november t/m 22 

april worden wekelijks 3 

soorten groente/fruit gele-

verd. Er zijn dan ook weer 

lessen over groente, fruit 

en gezonde voeding. De 

dagen dat fruit en groente 

wordt gegeten in de klas-

sen zijn woensdag, don-

derdag en vrijdag. 

Melden verzuim  

Het komt regelmatig voor 

dat kinderen worden ziek– 

of afgemeld via de taxi-

chauffeur of Social 

Schools. Graag willen wij 

dat er ten alle tijden naar 

school wordt gebeld om te 

melden dat uw kind ziek is, 

een dokters– of tandarts-

bezoek heeft of om een 

andere reden niet of later 

naar school komt. Op die ma-

nier komen er geen fouten in 

de verzuimregistratie. 

Schoolfoto’s 

We hebben er even op moe-

ten wachten omdat de ma-

chine van de fotograaf stuk 

was, maar als het goed is 

heeft u de envelop gekregen 

voor het bestellen van de 

schoolfoto’s. Denkt u eraan 

om de envelop (in)gevuld 

mee terug naar school te ge-

ven voor vrijdag 26 novem-

ber? Op maandag 29 novem-

ber komt de fotograaf de be-

stellingen ophalen. 

Social Schools/kalender 

Het is fijn dat bijna alle ouders 

en verzorgers bij Social 

Schools zijn aangemeld. Hierin 

staat ook een jaarkalender, 

naast de papieren kalender 

die u aan het begin van het 

schooljaar heeft ontvangen. 

De vrije dagen en studieda-

gen staan in beide kalenders.  

Deze dagen veranderen niet. 

Andere activiteiten die in de 

papieren kalender staan, kun-

nen mogelijk nog wijzigen, 

dan houden we u via Social 

Schools op de hoogte. 

 

Ontruiming 

Dinsdag 23 november is er 

een ontruimingsoefening ge-

pland. De leerlingen worden 

hiervan op de hoogte gesteld 

omdat het de eerste keer dit 

schooljaar is dat er een alge-

hele ontruiming plaatsvindt. 

Wij vinden het belangrijk dit 

regelmatig te doen. 
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Belangrijke data: 

 

23 november: 

Ontruimingsoefening 

 

25 november: 

Informatieavond 

schoolverlaters 

(info volgt) 

 

26 november: 

Uiterlijk inleveren be-

stelling schoolfoto 

 

30 november: 

Sintmusical door leer-

lingen van Basisschool 

Kijkduin voor enkele 

groepen. 

 

 

3 december: 

Sinterklaasviering 

Kinderen 12.15 uur vrij 
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Sinterklaas 
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