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Nieuwsbrief
Schooljaar : 2021/2022
Nummer : 06
Datum : 19-11-2021
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Algemene agenda
NOVEMBER 2021
25 nov
22 nov t/m 3 dec

MR vergadering
Oudergesprekken

vervallen
groepen Blauw, Geel en 3

DECEMBER 2021
22 nov t/m 3 dec
2 dec
3 dec
3 dec
17 dec
22 dec
24 dec
25 dec t/m 9 jan 2022

Oudergesprekken
MR vergadering
Nieuwsbrief
Sinterklaasfeest
Nieuwsbrief
Kerstviering
Middag vrij (vanaf 12:00 uur)
Kerstvakantie

groepen Blauw, Geel en 3
van 19:30–21:00 uur

groepen 5, 6, 7 en 8

https://app.socialschools.eu/calendar

Rapportboekjes
Alle rapportboekjes mogen weer op school ingeleverd worden.
Corona
De coronabesmettingen lopen fors op, vooral onder 10-14-jarigen. Dat merken wij ook op school, groep 8 is
afgelopen week in quarantaine gegaan en ook in andere groepen zijn kinderen ziek.
Allereerst hoop ik dat de kinderen geen zware klachten hebben en dat iedereen snel herstelt. Ouders wil ik
bedanken voor de snelle communicatie en het adequate handelen (testen, broertjes/zusjes ophalen, thuisblijven
bij klachten). Bij drie besmettingen of meer gaat een groep in quarantaine, dat wordt door de school via
socialschools gecommuniceerd.
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Thuisonderwijs
Vanaf groep 3 wordt thuisonderwijs gegeven als een groep in quarantaine gaat. Dat proberen we zo snel mogelijk
op te starten maar wellicht duurt het een dag voordat alles klaarstaat. Ook dat wordt via socialschools door de
leerkracht gecommuniceerd. Schoolwerk wordt opgegeven in 'classroom', alle kinderen hebben daar een inlog
voor. Op school wordt met het inloggen geoefend.
Als een aantal leerlingen in quarantaine is en de rest van de klas gewoon op school in het lokaal zit, dan is het niet
mogelijk voor de leerkracht om ook online instructie te geven. In de hogere groepen kunnen de kinderen live
aansluiten via meet, in de lagere groepen worden andere afspraken gemaakt over het te maken werk.
De leerlingen hebben een laptop/pc/chromebook nodig om schoolwerk te maken. Als u geen device beschikbaar
heeft voor uw kind dan kunt u er één kunt lenen van de school, via de leerkracht. U ondertekent hiervoor een
overeenkomst. Wilt u zorgen dat het chromebook alleen voor schoolwerk wordt gebruikt en dat de kinderen er
voorzichtig mee omspringen?
Testen
De GGD zit vol, als je ze al aan de lijn krijgt dan is een afspraak in de buurt maken lastig. Tip van een ouder: de XL
teststraat bij Schiphol test ook zonder afspraak, de ervaring is dat je zeer snel aan de beurt bent. DigiD aanvragen
voor je kinderen helpt ook bij het sneller krijgen van de uitslag. Bij de nieuwsbrief is een brief van de GGD gevoegd
over testen bij kinderen.
Sinterklaas en kerst
Sinterklaas is in het land en hij zal ook onze school aandoen. Hierbij zijn ouders, zoals u begrijpt, niet uitgenodigd.
De aankomst bij de Kloppersingel gaat dan ook niet door. Sinterklaas en zijn pieten zullen op het schoolplein
arriveren en helaas kunnen daar zoals gezegd geen ouders bij zijn.
De kerstviering staat gepland op woensdagavond 22 december: eten in de klas en een viering met de hele school
in het kerkgebouw. Afhankelijk van de situatie op dat moment wordt besloten of dat (gedeeltelijk) door kan gaan
of dat er een alternatief komt. Hier krijgt u uiteraard bericht over tzt.
Website
Op de website vindt u verschillende verslagen , brieven en overzichten onder het kopje ‘Algemene brieven’:
https://www.willemvanoranjeschool.nl/algemene-brieven
-musical-4-daagse schouwburg (nieuwsbrief kerst)
-flyer kanjertraining
-GGD testen bij kinderen
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Nieuwkomer(s) tot en met 19-11-2021
Veronica
Van harte welkom!!!!!
De jarige(n) tot en met 03-12-2021
Teun
Van harte gefeliciteerd!!!!
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