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Corona update

In Nieuwsbrief 7B staan alle nieuwe maatregelen vermeld die voor onze school gelden.

Corona blijft dichtbij. Op dit moment is één leerling positief en meester Niels is in quarantaine omdat
zijn partner positief getest is.

Dinsdag ging voor de tweede keer dit jaar een groep niet naar school. Voor groep 8A was geen
invaller te vinden. Gelukkig konden juffrouw Monique en juffrouw Manon de rest van de week
opvangen en konden de leerlingen gewoon naar school. Waarschijnlijk is meester Niels maandag
weer op school.

Dit mag nog wel even gezegd worden! We vinden het echt heel fijn dat de ouders van onze school
zoveel begrip tonen! Dank daarvoor!

Zelftesten voor de groepen 6, 7 en 8

Helaas zijn ze nog niet geleverd. Honderden scholen wachten op de levering. Zo gauw we ze binnen
hebben, zullen we ze verspreiden. Het is de bedoeling dat de zelftesten twee keer per week thuis
gebruikt worden. We gaan niet zelftesten op school.

Gedragsregel van de maand
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Klasseninformatie

Bij deze Nieuwsbrief is een bijdrage van groep 6 toegevoegd.
U kunt de bijlage ook vinden op onze site in de rubriek KLASSENINFORMATIE.
De volgende keer zal groep 7 de bijlage verzorgen.

Sinterklaas

Op vrijdag 3 december kwam Sinterklaas met twee pieten bij ons op school. De intocht was weer
spannend: de staf van Sinterklaas was met een parachute op het dak van Juwelier Bethlehem terecht
gekomen.
Gelukkig is het allemaal goed gekomen en is Sinterklaas met zijn pieten toch goed aangekomen op
school. Het was een leuke dag!

We willen de O.R. heel erg bedanken voor al hun hulp!

Klik maar op de foto!

Kerstlunch op school

Door de maatregelen omtrent Corona, zijn er wat wijzigingen rondom onze Kerstviering.
Wij zullen ‘s avonds geen kerstdiner hebben op school. In plaats daarvan, zullen we lunchen met de
kinderen. Deze lunch wordt verzorgd door de Ouderraad.

Wij willen u vragen om uw kind beker, bord en bestek mee te geven, met naam. Liefst geen wegwerp
plastic. Uw kind krijgt dit na de lunch mee terug naar huis. De tijden, zoals op de kalender
aangegeven, zijn door deze lunch veranderd.

Voor de ouders is er ook dit jaar helaas geen gezellige samenkomst op het plein mogelijk. Laten we
hopen dat dit in 2022 weer mogelijk is...

Uiteraard hopen wij dat deze planning door kan gaan. Mochten er, door aangescherpte maatregelen,
nog veranderingen komen, dan hoort u dit zo spoedig mogelijk. Mocht er sprake zijn van vervroegd
sluiten van de scholen, dan willen wij proberen de datum van de lunch te vervroegen.
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Uw kind ontvangt ruim van te voren nog een uitnodiging voor de Kerstlunch. Hierin zal de nodige
informatie (nogmaals) staan.

Roosterwijziging

donderdag 23 december:
In verband met de kerstlunch/kerstviering hebben we een continurooster van 8.30 -14.00 uur. Dit is
anders dan op de kalender staat vermeld.

vrijdag 24 december:
Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij. Dit is ongewijzigd.

Studiedag?

Op donderdag 20 januari 2022 hebben we met het hele team een studiedag over Executieve
Vaardigheden.
Als de maatregelen niet versoepelen, zullen we deze studiedag online moeten gaan doen, maar dat is
gezien de activiteiten die we gepland hebben niet handig. Verzetten van deze dag zou dan beter zijn.

Vooralsnog gaan we er vanuit dat de leerlingen op die dag gewoon vrij hebben en dat de studiedag
doorgaat. Mocht het anders worden, hoort u dat zeker een week van te voren van ons.

Inloopweken

Tijdens het schooljaar hadden we een aantal inloopweken gepland waarin ouders de gelegenheid
zouden hebben om binnen te komen. Helaas kan dit nu even niet…...

Huisvesting Maria-Bernadette school

Het proces richting nieuwbouw op dezelfde locatie of revitalisering van het huidige gebouw verloopt
langzaam.

Al in 2016 hebben we aangegeven dat we in een prachtig gebouw zitten, maar dat het tevens nogal
wat min-punten in zich heeft: de slechte akoestiek, de lastige klimaatbeheersing, het torenhoge
energieverbruik, de indeling van het gebouw en de ligging van de speelplaatsen t.o.v. de lokalen.

Onze voorkeur is nieuwbouw op dezelfde locatie en in dezelfde vormgeving.

Inmiddels is duidelijk dat voor de huisvesting van de scholen budget is begroot. We hopen nu dat de
begroting voor het kalenderjaar 2022 zal worden goedgekeurd.

We houden u op de hoogte!
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Ziekmeldingen

Om de groepen niet teveel te storen tijdens het starten van de schooldag willen wij u vragen om een
ziekmelding voor 8.30 uur telefonisch te doen.

Catecheseproject MOOI

In de bijlage vindt u de ouderinformatie over het project Mooi. We gaan hiermee starten in alle
groepen in de week van 13 december.

Nieuws uit de kleuterbouw

We hebben een geweldig sinterklaasfeest kunnen vieren! De kinderen hebben enorm genoten en we
zijn blij dat het feest door kon gaan. De sinterklaasspullen zijn opgeruimd en de kerstspullen zijn van
zolder gehaald: ons thema is van ‘Sinterklaas’ overgegaan naar ‘Kerst’.

In deze weken komt de geboorte van Jezus regelmatig voorbij. In de speelhuizen wordt Maria gezocht
en kruipen de schaapjes door het speelhuis (wat nu een stal is geworden). Alle kinderen hebben een
engeltje met hun foto erop gemaakt ter versiering van de kerstboom. Ook maken de kinderen een
mooie raamhanger met lekker veel glitter erop. En natuurlijk blijven we tellen: hoeveel kerstballen
hebben we nodig om alle kinderen 1 bal te geven; hebben we genoeg ballen; hoeveel te veel/weinig.
Zo krijgt u een beetje een idee van datgene wat we met de kinderen bespreken.

Afgelopen week kwamen de kinderen van juf Karin thuis met wilde verhalen dat haar been gebroken
zou zijn. Gelukkig is dit niet waar. Wat wel zo is, is dat haar voet pijn deed. Het gaat weer een beetje
beter. De kinderen hebben haar deze week geweldig goed geholpen: koffie halen, printjes ophalen uit
het kopieerapparaat en een heerlijke beenmassage. Dat doet een juf goed!

Klankenkaravaan

Op maandag 14 februari 2022 zal de Klankenkaravaan voor de vierde keer naar onze school komen. In
de leerlingvergadering van vorige week zijn de vier workshops besproken en de vertegenwoordigers
van alle tien groepen kregen de opdracht mee om met hun klasgenootjes een keuze te gaan maken.

Op vrijdag werd duidelijk dat de meeste groepen voor het Indianenfeest hadden gekozen. Juffrouw
Karin en juffrouw Petra zullen alles weer gaan regelen met de Klankenkaravaan.

In ons fotoalbum kunt u een mooie impressie vinden van de vorige voorstelling (oktober 2020).

Contact met gescheiden ouders

In onze stichting wordt vanaf nu gewerkt met een nieuw protocol met betrekking tot de
informatieverstrekking aan ouders die een verbroken relatie hebben. Op onze website hebben we dit
beleid voor onze school verder uitgewerkt.

In verband met de privacy is het voor ons als school belangrijk dat we ouders de informatie geven
waar ze recht op hebben. Middels een formulier vragen wij dan ook aan gescheiden ouders hoe de

Nieuwsbrief Maria-Bernadette school

4

https://skowfscholen.nl/site/mariabernadetteschool/contact-met-gescheiden-ouders/


gezagsverhouding is. Vrijdag zullen de formulieren worden meegegeven en kunnen de ouders die het
formulier nog niet hebben gehad het invullen.

Gabberweek 2022

Van 21 februari 2022 tot en met 25 februari 2022 wordt de Gabberweek weer georganiseerd. Deze
keer weer zoals jullie van ons gewend zijn. Er staan weer veel activiteiten op de planning waarvoor
jullie je kunnen inschrijven! Alle activiteiten zijn te vinden op onze website: www.gabberweek.nl

De inschrijvingen voor deze week vindt plaats van 29 november om 19:00 uur tot en met 26
december. Wil jij samen met je vriendje, vriendinnetje of alleen deelnemen aan de Gabberweek? Zet
deze datum dan in je agenda!

Inschrijven gaat heel gemakkelijk via onze website.

Zien wij jou dan ook?

In de bibliotheek liggen informatieboekjes over de Gabberweek. Vraag uw kind om er eentje te
pakken! Ze liggen onder de medaille-vitrine.

Weerbaarheidstraining ‘Rots en Water’

GGD Hollands Noorden organiseert de gratis weerbaarheidstraining ‘Rots en Water’ in Medemblik.
Deze training is voor kinderen op de Basisschool in groep 7 en 8 die onzeker zijn, gepest worden,
stress voelen of groepsdruk ervaren. De training start op 15 februari 2022. Zie de bijlagen.

Mag mijn kind nu naar school of niet?

In de bijlage vindt u de beslisboom van het RIVM. Veel plezier met het puzzelen wat wel en niet mag.
UIteindelijk geeft het duidelijkheid.

Nou ja, Er is inmiddels alweer een vernieuwde versie. Zo gauw we die hebben, zetten we die op onze
website.

Rookvrij!

Zowel ons gebouw (sinds 1985) als ook onze speelplaatsen behoren nu tot de rookvrije zones.
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