Infoblad 11 december 2020

Beste ouders en/of verzorgers,
Het is bijna kerstvakantie….. Het zal een andere vakantie zijn dan anders.

Corona update
Na de laatste persconferentie is er weinig veranderd voor ons als school. Wel merken we
dat corona steeds dichter bij ons komt. Er zijn kinderen in quarantaine thuis en
leerkrachten die getest moeten worden. Het vraagt van ons allen steeds aanpassen.
De laatste weken ervaren we wat dit in de praktijk betekent. De leerkrachten geven
zowel les in de klas als online. (hybride onderwijs)
Voor de kinderen in de bovenbouw is dit makkelijker dan voor de kinderen in de laagste
groepen. Zij hebben de hulp vaak van een ouder nog wel nodig. En er zijn kinderziektes
in de manier van inloggen.
We doen ons best om u als ouders zo goed en snel mogelijk te informeren. Mocht u
hierbij informatie missen dan horen we dat graag. Ook voor ons is het nieuw.
We realiseren dat het zoeken naar opvang niet altijd lukt en vangen dan ook de kinderen
op waarvoor echt geen oppas te regelen valt. Nu hebben we echter een dag gehad dat
er meer dan één derde van de kinderen van een klas op school kwamen. Dit is voor ons
niet te behappen. Een mooi voorbeeld is er van een groepje ouders die elkaars kinderen
opvangen op de dagen dat ze niet werken. Wellicht is er onderling iets mogelijk.
Mocht u als ouder positief getest zijn dan gaan we ervan uit dat u contact met ons
opneemt. Zodat wij de veiligheid van de kinderen, de leerkrachten en u als ouders
kunnen garanderen. Alleen samen krijgen we corona onder controle!
Evaluatie sinterklaas
Spannend om in tijden van corona een sinterklaasfeest te organiseren waarbij je aan
allerlei regels moet houden. Maar volgens ons hebben de kinderen een hele leuke dag
gehad met een muziekshow van Tijl Damen en samen met sinterklaas. Via parro heeft u
de foto’s en filmpjes vast gezien. En wat zijn er mooie surprises gemaakt. Wauw!
Wat u niet ziet is dat de dames van de ouderwerkgroep hun taken “coronaproof” hebben
uitgevoerd. We zijn erg blij met de hulp die we hebben gekregen, al is het nu wat
beperkter. Dames bedankt…
Veilig verkeer Nederland
Wat een leuke start van de ochtend was dat op 1 december. De fietscampagne “licht
aan” projecteerde een film op Moerzicht.

Kinderpostzegels
Er is dit jaar een bedrag opgehaald van € 5008,-. Dit was reden voor de organisatie van
de kinderpostzegels om ons, via een telefoongesprek, persoonlijk te bedanken.
Onze school heeft landelijk gezien een hoge opbrengst behaald. Een trotsmomentje!
Bedankt voor de inzet van de kinderen en voor alle kopers.
Voorbereiding kerst
De voorbereidingen voor kerst zijn in volle gang. Vrijdagochtend 18
december hebben de kinderen in de ochtend school tot 12.00 uur.
(Muv de aanvangsgroep van juf Marissa). Daarna start de vakantie.
Er is een viering in de eigen klas en in de ochtendpauze zorgen wij
voor iets lekkers. De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken
mee te nemen. Wilt u deze ochtend uw zoon/dochter wel een beker
meegeven?
Via parro zullen we u beelden laten zien zodat u iets van de viering
mee krijgt.
We krijgen regelmatig kerstballen etc die thuis niet meer worden
gebruikt. Momenteel zijn we hier in voorzien. Mochten we deze weer
nodig hebben dan doen we een berichtje.
Van ‘zien drinken’ gaan kinderen eerder drinken
Uit recent onderzoek blijkt dat hoe vaker kinderen ouders zien drinken, des te jonger ze
zelf willen gaan drinken. Kinderen leren de effecten van alcohol al kennen vanaf hun 4e
jaar. De gemeente Reimerswaal is een campagne gestart. In de bijlage vindt u een flyer
van deze campagne.
Hervormde kerk actie kerstballen
Deze tekst hebben we ontvangen van de Hervormde Gemeente. Op vrijdag 18 december
zullen enkele klassen namens de school kerstballen naar de bomen brengen.

In deze soms wel erg donkere en sombere Corona tijd, willen we als Missionaire
werkgroep van de Hervormde Gemeente Yerseke toch proberen wat licht en vrolijkheid
te brengen bij ouderen en mensen die het moeilijk hebben.
Daar is het plan uit voortgekomen om in de tuin van de Hervormde Kerk aan de Oude
Torenstraat, kerstbomen neer te zetten waar jong en oud een kerstwens of tekening in

een doorzichtige kerstbal (ter plekke verkrijgbaar) op 21 t/m 24 december van 19.00
uur tot 20.30 uur in kunnen hangen.
Deze kerstballen, willen wij 2e  Kerstdag er uit halen en uitdelen aan mensen die wel een
mooie wens kunnen gebruiken.
Meer informatie is te vinden in de bijlage.

Coronaregels
● Bij koorts of griepverschijnselen blijf thuis. (kinderen kunnen met
verkoudheidsklachten wel naar school) Zie beslisboom
Bij koorts blijven ook de gezinsleden thuis.
● 1,5 meter afstand houden is voor leerkrachten en ouders onderling verplicht.
Kinderen hoeven zich daar niet aan te houden. Leerkrachten tot leerlingen ook
niet.
● Ouders mogen niet op het plein of in de school komen. Er wordt een
uitzondering gemaakt voor zorggesprekken en nieuwe ouders. Zij mogen op
afspraak na schooltijd, rekening houdend met de 1,5 meter afstand de school in.
● Handen worden regelmatig gewassen, niezen en hoesten in de elleboog en
snuiten in papieren zakdoeken.
● Looproutes blijven gehandhaafd.
Bijlages
● Campagne “Zien drinken is doen drinken”
● Actie Hervormde Gemeente
Data
Hierbij belangrijke data: ( deze lijst wordt aangevuld )
18 december
18 december
4 januari
28 januari
8 februari
12 februari
21 april
23 april
10 t/m 12 mei
27 mei
17 juni
21 juni
2 juli
5 juli
22 juli
23 juli

kerstviering in de ochtend
kinderen om 12 uur kerstvakantie
Alberodag (kinderen vrij)
studiedag (kinderen vrij)
start oudergesprekken
rapporten mee
kinderen om 12 uur vrij ivm teambuilding
koningsspelen
schoolkamp groep 8
sportdag groep 3 t/m 8
schoolfotograaf
schoolreis kleutergroepen
studiedag (kinderen vrij)
facultatieve oudergesprekken
laatste schooldag (rapporten mee)
opruimdag (kinderen vrij)

Vakantierooster 2020-2021
Kerstvakantie
21 dec t/m 1 januari 2020/2021
Voorjaarsvakantie
15 t/m 19 februari 2021
Goede vrijdag
2 april 2021
2e Pasen
5 april 2021
Meivakantie
26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaartsdag
13 en 14 mei 2021
2e Pinksterdag
24 mei 2021
Zomervakantie
26 juli t/m 3 september 2021

