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KCO nieuws
Sinterklaas

Via ouderportaal bent u

geïnformeerd over onze

Sinterklaasintocht en -viering.

Volgens de huidige protocollen

en richtlijnen kan het feest

gewoon doorgaan. Hierin gaan

wij voor het hoogst haalbare

en doen dit veilig en verantwoord. Helaas kunnen

we geen ouders bij in intocht betrekken. Wij vragen

u na het brengen van uw kind direct naar huis te

gaan, zodat wij het feest met de kinderen kunnen

vieren. Wanneer de situatie verandert, stel ik u op

de hoogte.

A-Team bedankt

Afgelopen weekeind is het A-Team in de school

geweest om alles prachtig te versieren. Hierdoor

komen wij helemaal in de Sinterklaas stemming.

Heel erg bedankt voor jullie inzet, hulp en

betrokkenheid. Dit wordt enorm gewaardeerd.

Tiny Forest en Pleinrangers

Vorige week vrijdag hebben onze pleinrangers het

plein winterklaar gemaakt. Het braakliggende

grasveldje bij de gymzaal is omgetoverd in een Tiny

Forest. Het is fantastisch om te zien en te ervaren

dat een kleine verandering zoveel doet aan de

uitstraling van het plein. Buitengroep, pleinrangers

en ouderhulp heel erg bedankt om dit te

realiseren. Wij kunnen niet wachten tot het

voorjaar en alles weer uitloopt.



Datum 19-11
Jaargang 2021-2022
Nummer 06

Schoolnieuws

Corona update

Algemeen beleid tot en met 19-11-2021.

Wanneer er wijzigingen zijn na een

persconferentie informeer ik u.

De basisregels zijn voor iedereen:

● Was vaak en goed je handen.

● Houd 1,5 meter afstand (tussen volwassenen).

● Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen.

● Zorg voor voldoende frisse lucht.

● Heeft een huisgenoot corona? Dan moet je

zelf ook in quarantaine, ongeacht of je

gevaccineerd bent.

Er zijn geen nieuwe maatregelen genomen voor

het primair onderwijs. Dat betekent dat de huidige

richtlijnen van kracht blijven. De antwoorden op de

meest gestelde vragen zijn terug te lezen in de

nieuwe versie van de Q&A. Ook is er een nieuwe

beslisboom in de maak, zodra deze beschikbaar is

zullen we deze delen.

Wij doen er alles aan om het virus buiten de deur

te houden. Helaas ontkomen we niet aan de

corona-besmettingen in onze school. Als er een

leerkracht ziek wordt, is er vaak geen vervanging.

Dit heeft de aandacht van ons bestuur Flores

Onderwijs. In de brief uit de bijlage leest u over

deze beperkte vervanging.

Ouders in de school

In navolging op de bovenstaande alinea willen we

het beleid voeren om onnodige contactmomenten

met ouders in de school zoveel mogelijk te

beperken.

Dit betekent onder andere:

● oudercontactmomenten vinden zoveel als kan

online plaats;

● Sinterklaasviering vindt plaats zonder ouders

in de school. De aankomst van Sinterklaas op

school is voor de kinderen. De ouders kunnen

geen toeschouwer zijn van de intocht;

● besluit over de kerstviering kunnen we nog

even voor ons uitschuiven, maar aan de

voorkant zijn we een aantal scenario’s aan het

schetsen.

● na 18.00 uur vinden er geen bijeenkomsten

meer plaats in de school.

De maatregelen en richtlijnen uit de vorige

nieuwsbrief zijn nog steeds van kracht.

Corona in de school

Afgelopen periode hebben ook wij te maken gehad

met een aantal positieve besmettingen in de

school. Door goede samenwerking tussen school,

ouders, kinderen en het scholenteam van de GGD

kunnen wij vertellen dat we de situatie onder

controle hebben. Dat gaat niet vanzelf. Dat doen

we met elkaar. Heel erg bedankt voor jullie inzet en

begrip de afgelopen tijd. Samen gaan we voor het

hoogst haalbare en wij doen dit veilig en

verantwoord.

Studiedag 24 november

Op 24 november zijn alle leerlingen vrij. Dan

hebben wij onze studiedag. Wij leren deze dag over

tekstbegrip bij onze leerlingen. In de middag leren

wij over EDI (expliciete directe instructie).

Differentiëren tijdens instructie. Hoe doe je dat het

best en hoe kom je tegemoet aan de

onderwijsbehoefte van de leerling?

Kinderboekenactie Meijer en Siegers

Vorige week hebben we alle bonnetjes van Meijer

& Siegers ingeleverd. Dit heeft geresulteerd in een

mooi bedrag van € 46 euro waar wij kinderboeken

van kunnen kopen. Heel erg bedankt voor het

inleveren van jullie bonnetjes.

Plastic Challenge

Vandaag 19 november is de laatste inleverdag voor

de plastic challenge. De organisatie maakt de stand

op en dan horen wij hoeveel recyclebaar plastic wij

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/QAs-corona-funderend-onderwijs-13-november-2021.pdf
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hebben ingezameld. Heel erg bedankt voor jullie

deelname. Onze kinderen zijn zich meer bewust

van de hoeveelheid plastic wat in het dagelijkse

leven wordt gebruikt.

Fotoshoot schoolfruit en -groente
De geplande fotoshoot van 19 november

gaat niet door. De kinderen die zich

hebben opgegeven kunnen in januari/

februari weer meedoen.

Belangrijke data:

- 19 november laatste dag inzameling

plastic

- 24 november studiedag alle leerlingen vrij

- 25 november pietengym

- 26 november schoenzetten 1-8

- 03 december Sinterklaasviering

Opvang nieuws
-


