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26 november 2021
Herstel Alet/coronamaatregelen/Sint

Beste ouders,
Herstel Alet
Zoals u weet vervangt Jeanneke Heinis mij als directeur gedurende mijn ziekteperiode. De afgelopen weken heb
ik op de achtergrond weer werkzaamheden opgepakt en deze week ben ik weer op school gestart. Erg fijn om
weer op school te zijn, en weer aan het werk te kunnen! Ik hoop ook snel in de gelegenheid te zijn om u als
ouders weer te zien. Vanaf woensdag 1 december pak ik het directie werk weer volledig op. Jeanneke blijft tot
de kerstvakantie op de achtergrond beschikbaar en rondt dan nog deelwerkzaamheden af. We zijn blij met het
mooie werk dat Jeanneke in korte tijd op de school heeft verricht. Hierdoor kan ik mijn werk weer goed
oppakken.
Corona maatregelen
De afgelopen weken hebben wij als school te maken gehad met corona gerelateerde uitval van leerkrachten en
leerlingen. U ontvangt hierbij het meest recente stappenplan wat we volgen bij corona gerelateerde klachten
van een leerling, een gezinslid en de te volgen quarantaineregels. Wij volgen, net als we steeds hebben gedaan,
altijd de richtlijnen van het RIVM, zoals vastgelegd in het protocol voor het basisonderwijs. Dit protocol
ontvangt u hierbij ook. Mocht het zo zijn dat er meerdere leerlingen uit 1 groep corona hebben, dan zal, altijd in
overleg met de GGD en ons bestuur, de hele klas in quarantaine gaan. Er zal altijd zo goed mogelijk
thuisonderwijs worden geboden.
Wij wachten, net als iedereen, vol spanning af wat de persconferentie van vandaag aan nieuwe maatregelen
gaat brengen. Zoals het er nu uitziet zullen de maatregelen hopelijk geen gevolgen hebben voor het
basisonderwijs. Mocht dit wel zo zijn wordt u natuurlijk zo snel mogelijk verder geïnformeerd.
Sintviering
Volgens de huidige maatregelen mogen er geen ouders of externen in de school. Er mogen wel vieringen
plaatsvinden in de school. We hopen de sintviering net als vorig schooljaar in de aula te kunnen laten
plaatsvinden, waarbij er geen onthaal van de sint en piet op het plein plaatsvindt. Aangezien 5 december op
zondag plaatsvindt zal de school op maandag 6 december iets later starten: om 09.30 uur. U hoort van de
leerkracht of uw kind speelgoed mee mag nemen naar school.

Vriendelijke groet,
Alet Groot
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