Nieuwsbrief december 2021

Bedankt!
Wij willen deze nieuwsbrief graag beginnen met de
ouderraad in het zonnetje te zetten. In deze gekke tijd staan
zij altijd voor ons en de kind eren klaar. Zij denken mee hoe
een feest gevierd kan worden, organiseren van alles in de avonduren en helpen ook
wanneer de nood even hoog is.
Lieve ouders van de ouderraad, jullie zijn goud waard voor ons! Dank jullie wel voor
jullie inzet.
Externen in school
Ouders en externen kunnen we momenteel niet toelaten in onze schoolgebouwen.
Wanneer er workshops zijn vragen wij de workshopleiders vooraf een zelftest te doen
en alleen te komen met een negatieve uitslag. Ook verzoeken wij hen een
mondkapje te dragen in de school en wanneer 1,5 meter afstand tot leerling niet
gegarandeerd kan worden.
Dit geldt ook voor stagiaires en begeleiders in de school als logopedist en
fysiotherapeut.
Sinterklaas
Afgelopen vrijdag hebben we een fijn Sinterklaasfeest gehad. Dit jaar kwam
Sinterklaas met zijn Pieten aan op elektrische scooters van E-touren in
Drenthe/Platzer. Bedankt voor het mogen lenen van de scooters. Het was een zeer
geslaagde aankomst.
Verder was het ook een gezellig feest in de school. De meeste foto’s zijn al gedeeld
via Parro of worden een dezer dagen met u gedeeld.
Opbrengst Pepernotenactie
De opbrengst van de pepernotenactie was een mooi bedrag: €729,30.
De ouderraad kan met deze opbrengst mooi de hoge Sinterklaaskosten dekken en
heeft ook nog over om andere leuke activiteiten te organiseren. Iedereen die wat
lekkers heeft afgenomen, enorm bedankt!
Vrijwilligers papiercontainer
De ouderraad doet een noodkreet naar alle ouders! Wie wil komen helpen bij het
oud papier?
Voor volgend schooljaar is de ouderraad dringend op zoek naar nieuwe ouders die
willen helpen bij de papiercontainer. 3 Ouders stoppen na dit schooljaar omdat hun
jongste kind ook van de basisschool gaat.
Als vrijwilliger papiercontainer ben je op jaarbasis 3 tot 4 keer, afhankelijk van het
aantal vrijwilligers, verantwoordelijk voor het netjes houden rondom de
papiercontainer. De trap wordt geplaatst door een buurtbewoner. Wilt u meer
weten of zich voor volgend schooljaar aanmelden als vrijwilliger papiercontainer,
dan graag een berichtje naar OR.franciscus@catent.nl
Dan kunt u voor het einde van het schooljaar nog een keer meelopen met een
ervaren vrijwilliger.

Scenario’s bij ziekte personeel
Gelukkig hebben we in de afgelopen periode de meeste
afwezigheid van leerkrachten met elkaar goed weten op te
vangen. Wij merken dat het door een groot tekort aan
personeel/invallers het steeds lastiger wordt om onderwijs bij
ziekte van team te kunnen blijven geven. Wij doen iedere
dag ons uiterste best om het ook in deze tijd onderwijs te kunnen blijven bieden.
Bij afwezigheid van een leerkracht hanteren wij het volgende stappenplan:
1.
Inzetten van een invaller (uit de invalpool, een teamlid of ouder met
onderwijsbevoegdheid);
2.
Opvang realiseren op dag 1 (indien mogelijk) door bijv. een onderwijsassistent
of stagiaire voor de groep. Vanaf dag 2 starten met onderwijs op afstand. Bij ziekte
van een leerkracht kan onderwijs op afstand er dan anders uitzien dan wanneer de
leerkracht wel in staat is om les te geven.
Wij doen ons uiterste best om op dag 1 de leerlingen in ieder geval op te vangen op
school zodat u niet op het laatste moment hierover geïnformeerd wordt.
Helaas kan het zo zijn dat de situatie zo is dat ook opvang op dag 1 niet haalbaar is
voor ons. Als we echt alles hebben geprobeerd en er meerdere leerkrachten tegelijk
ziek zijn, dan kan het zijn dat we moeten beslissen een groep op dag 1 naar huis te
moeten sturen. Wij informeren dan altijd via Parro.
Hopelijk blijven we allemaal gezond en hoeven we geen groepen naar huis te
sturen.
Kerst
Inmiddels is de Adventperiode gestart en steken we de kaarsen in de Adventskrans
weer aan. Ook dit jaar vieren we het Kerstfeest bij ons op school, al heeft ook dit wel
wat aanpassingen. Hieronder alles op een rijtje.
Kerkviering
Na overleg is besloten om dit jaar de kerstviering een wat andere invulling te geven
dan andere jaren. Het is de bedoeling om per combinatiegroep een bezoek te
brengen aan de kerk op donderdag 23 december. Hier zullen we samen het
kerstfeest beleven door stil te staan bij de geboorte van Jezus.

Kerstdiner wordt kerstbrunch
Omdat het kerstdiner na 17.00 uur zou plaatsvinden, kan dat
helaas op dit moment niet. Daarom hebben we gekozen om
een kerstbrunch met de kinderen te organiseren. Ook dit
doen we dan op donderdag 23 december.
Iedereen mag voor deze dag zijn eigen brunchlekkernijen
meenemen in een mooi versierde kerstdoos. Wij zorgen voor drinken en wat lekkers in
de groepen.
Woensdag 22 december graag meegeven: een bord, kommetje, beker en
bestek meegeven. Dit graag voorzien van naam en in een plastic tas.
• Donderdag 23 december: kerstviering in de kerk & kerstlunch.
• De kinderen zijn deze donderdag gewoon om 14.15 uur vrij
• Wilt u de kerstbrunch van uw kind meegeven in een (schoenen)doos? Zo kan
uw kind het zelf dragen. Het is niet de bedoeling dat u mee de school in komt om
het eten binnen te brengen. Wij helpen de kleuters uiteraard.
• Vrijdag 24 december: alle kinderen zijn de hele dag vrij.
Wij wensen iedereen een fijne kersttijd toe, een mooie jaarwisseling en een fijne
kerstvakantie.
•

Nieuws van de Ouderraad
Nieuw lid voordragen
Bij deze stellen wij Esther Berens als kandidaat OR-lid. Zoals in de statuten van de
ouderraad staat kunnen alle ouders reageren op de voordracht van OR-leden.
Wanneer ten minste vijf leden (ouders) samen het oneens zijn met de voordracht
kunnen zij tegenkandidaten aandragen binnen een termijn van 15 dagen na
publicatie. Mocht de ouderraad voor 14 september 2021 geen tegenkandidaten
aangedragen hebben gekregen dan zullen zij in de eerstvolgende vergadering
overgaan tot het benoemen Esther.
Oud papier
De deuren van de papiercontainer zijn bij plaatsing tot 12.00 uur open, daarna
zullen de deuren sluiten en zal het papier via de trap in de container gegooid
moeten worden.
Tot 12.00 uur is er een ouder van de ouderraad aanwezig om te zorgen dat het
rondom de containers ook netjes blijft en om de deur te sluiten.
Lukt het u of iemand die u kent dus niet om zelf de trap op te klimmen? Dan kan het
oud papier gebracht worden op woensdagen tot 12.00 uur, wanneer de container
er staat uiteraard.
Oud papier
Vanaf woensdag 8 december a.s. 12.00 uur tot vrijdag 10 december a.s. 14.00 uur
staan de containers voor uw verzamelde oud papier weer op het pleintje schuin
tegenover het Veenloopcentrum. Dit keer heeft dhr. René Schulte de zorg /
verantwoording voor de containers.

