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Agenda
Donderdag 18 november
Ouderavond
Woensdag 1 december
Sinterklaas op school
Maandag 6 december
Studieochtend
______________________________________________________________________
Corona
Beste ouders,
De besmettingscijfers zijn ongekend hoog en we zien dat kinderen daar een groot
aandeel in hebben. We zijn als school zo voorzichtig mogelijk in de contacten in de klas
en tussen groepen onderling. We houden ons aan de RIVM-maatregelen en volgen de
beslisboom. Uiteraard willen we hiermee het naar huis sturen van groepen, overgaan op
thuisonderwijs en quarantaine voorkomen.
We hebben echter ook te maken met een structureel lerarentekort. Bij ziekte van een
leraar kan ik niet garanderen dat er vervanging is. Dat plaatst ons voor dilemma’s: kies
je voor onderwijs voor alle leerlingen onder alle omstandigheden of probeer je risico op
meer uitval te voorkomen.
Voorlopig kiezen we voor onderwijs: bij ziekte vragen we leraren extra te werken of
extra kinderen in de klas op te vangen. Deze optie is niet oneindig inzetbaar. We zijn
daarom aan het nadenken over alternatieve scenario’s. We houden u daar uiteraard van
op de hoogte.
Voor nu wil ik u uitdrukkelijk verzoeken kinderen thuis te houden bij
verkoudheidsklachten OF te laten testen bij een teststraat. Een zelftest is echt
onvoldoende betrouwbaar bij klachten. Het staat u uiteraard vrij om de kinderen thuis te
houden als u ze niet laat testen. Leerkrachten hebben de instructie gekregen bij
verkoudheidsklachten of twijfels contact met u op te nemen. We vinden het uiteraard
heel vervelend dat het nodig is maar hier is de continuïteit van het onderwijs voor alle
kinderen in het geding.
Er wordt deze week een nieuwe beslisboom gepubliceerd. Deze delen we direct zodra
deze beschikbaar is.
Voor vragen kunt u in eerste instantie bij de leerkracht terecht. Zij zijn op de hoogte van
de Coronarichtlijnen.
Vriendelijke groet,
Tatiana Bastiaanse
Directeur Zeelsterhof
______________________________________________________________________

Schoolplein
We hebben met hulp van meerdere ouders al veel werk verricht op het schoolplein.
Vogels Avontuurlijk Spelen heeft samen met Janco Venderbos de infiltratiekratten
geïnstalleerd en we gaan nu de volgende opbouwende fase in waarin veel
speelaanleidingen worden aangelegd. Vandaag (17 november) en op 26 november gaan
ouders en leerkrachten opnieuw samen aan de slag met de opbouw van het plein.
De voorbereidingen voor een feestelijke opening voor de kleuters en peuters zijn in volle
gang.
U krijgt snel bericht over de datum van dit festijn!
Vele ouders hebben berichten gestuurd om te informeren naar sponsoring. In verband
met ziekte, afwezigheid en Corona heeft de respons daarop wat vertraging opgelopen.
We bieden daarvoor onze oprechte excuses aan, want uw hulp wordt erg op prijs gesteld
en we hopen zo spoedig mogelijk weer op volle sterkte te zijn zodat we uw berichten
kunnen verwerken.
______________________________________________________________________
Schoolontbijt
Op vrijdag 5 november hebben onze leerlingen kunnen genieten van een gezond
schoolontbijt. Er is aandacht besteed in de klassen, dat het belangrijk voor je is, om
goed en gezond te ontbijten. Wij willen de ouders die dit voor ons verzorgd hebben
hartelijk bedanken. Verder willen wij Keurslagerij Antonis bedanken voor de heerlijke
vleeswaren die zij geleverd hebben.
Commissie Gezonde School
___________________________________________________________________

Beste ouders/verzorgers
De Sint is zaterdag 13 november in Nederland aangekomen.
Vanaf dinsdag 9 november volgen we weer vol spanning het sinterklaasjournaal in de
groepen. Er gebeuren ook weer vreemde dingen in de groepen...Zo lag er vrijdag ineens
een pakje in de groepen met een briefje erop dat dit maandag pas opengemaakt mocht
worden. Er zaten mooie kaarten in. We gaan in de aula een paardenstal maken, zodat
Sint hier af en toe samen met (de bijna jarige!) Ozosnel een rustpauze kan nemen. De
kinderen hebben vandaag (woensdag) hun schoen mogen zetten. We zijn erg benieuwd
of Sint of piet vanavond tijd vindt om deze te vullen.
Groetjes van de Sint Commissie

