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Teamnieuws 
Juf Sonja is dinsdag 23 november bevallen van twee prachtige dochters, Minthe Bo en Mea Joy. We wensen Sonja 
en Gert-Jan veel geluk! Juf Ilse (groep 4) en haar man Dick verwachten eind april hun derde kindje. Juf Linda (groep 
6) en Michael verwachten hun tweede zoon in mei. We feliciteren hen van harte met dit mooie nieuws! 
 
Corona 
Afgelopen zaterdag hebben wij u bericht over de nieuwe maatregelen. Het was vorige week even spannend of we 
dicht moesten. Gelukkig kunnen we open blijven en zijn er slechts kleine aanpassingen nodig. We zijn blij met hoe 
jullie als ouders omgaan met gezondheidsklachten van kinderen en de openheid en medewerking die wij ervaren. 
Dit verandert er of is recentelijk veranderd: 

• De vieringen in december vieren we alleen met de kinderen en de leerkrachten; 

• Er is een advies om een mondkapje te dragen voor kinderen vanaf groep 6 als zij zich verplaatsen door de 
gang; 

• Volwassenen houden afstand van elkaar; 
o Probeer zo kort mogelijk op het schoolplein te staan  

• Kinderen met verkoudheidsklachten blijven thuis; 
o Tenzij de kinderen net corona hebben gehad (8 weken terug); 
o Tenzij er een negatieve GGD test (PCR) tegenover staat; 
o Tenzij de klachten chronisch en herkenbaar zijn. 

▪ Neem even contact met de leerkracht op en maak dit bespreekbaar. 

• Er is geen boekenspaarplan op school (in ieder geval tot de Kerstvakantie); 

• Er wordt ook gesproken over het leveren van zelftesten. Hier is echter nog weinig informatie over bekend. 
Zodra wij wat weten, hoort u het van ons. Wellicht ten overvloede; maar wij zullen nooit uw kind testen 
op school. Dit is altijd uw eigen verantwoordelijkheid en keuze. 
 

Momenteel zijn alle groepen op school en zijn er sinds de vorige communicatie (18 november) slechts enkele 
positief geteste leerlingen bijgekomen met minimale effecten voor de groepen.  
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Sinterklaas op school 
Vrijdag 3 december komen Sinterklaas en de Pieten bij ons op school. 
De kinderen mogen die ochtend eerst gewoon naar de eigen klas. De 
groepen 5, 6, 7 en 8 nemen hun gemaakte surprise, in een vuilniszak 
met daarop de naam van degene voor wie de surprise is, mee naar hun 
klas en leveren deze voor schooltijd in. Helaas kunt u ook dit jaar 
vanwege de voorschriften niet blijven kijken als ouder. Wij vragen u om 
na het brengen van uw kind naar huis te gaan. Wanneer alle ouders weg 
zijn, gaan wij naar buiten en wachten wij de Sint bij de Kiss en Ride op. 
Het is niet de bedoeling dat de ouders rond het plein blijven staan. U 
kunt thuis online meekijken met de aankomst van de Sint via onze 
website. De ‘twitch stream’ komt online vanaf 8:30 uur. Na de aankomst 
gaan alle kinderen weer met hun juf of meester naar binnen om daar 
verder feest te vieren. De onderbouw gaat alleen de ochtend naar 
school en de bovenbouw heeft een continurooster tot 14.00 uur. 
 
Terugblik 10-minutengesprekken 
Vorige week zijn de 10-minutengesprekken geweest. Het is gelukt het zo te organiseren dat dit zowel fysiek als 
online kon. We hebben positieve reacties ontvangen van ouders en leerkrachten. Het was goed elkaar weer te 
kunnen zien en spreken. We kijken terug op fijne gesprekken.  
 
Kerst 
Nadat Sinterklaas het land heeft verlaten zetten we snel de kerstbomen in de klas. Vorig jaar konden we helaas 
geen kerstviering houden omdat de school eerder dicht moest. We hopen dit nu wel te kunnen vieren met elkaar. 
Hoe we dit gaan doen, dat beslissen we na het Sinterklaasfeest. We zijn hier nog druk over in overleg. Natuurlijk 
hoort u het zodra het duidelijk is. 
 
Terugblik studiedagen 
Maandag 4 en vrijdag 29 oktober heeft het team een studiedag gehad over directe instructie als aansluiting op 
voorgaande studiedagen. In de groepen 3 t/m 8 zijn per jaarlaag de in de afgelopen periode ontworpen lessen 
geëvalueerd en vervolgens aan de andere jaarlagen gepresenteerd. Op deze manier leren we van en met elkaar 
en maken we ons onderwijs steeds beter. Alle leerkrachten van groep 1-2 hebben een bezoek gebracht aan de 
Alan Turingschool om te zien hoe zij invulling geven aan lessen d.m.v. directe instructie. Tijdens de studiedag zijn 
de bezoeken geëvalueerd en is begonnen met het gezamenlijk ontwerpen van lessen. Deze lessen worden de 
komende periode gegeven, er worden nieuwe dingen uitgeprobeerd en geëvalueerd, waarbij ook aandacht is voor 
de organisatie rondom de lessen. In januari hebben we nogmaals een studiedag over directe instructie.   
 
Schoolfotograaf 
De foto’s zijn online te bestellen. Uw kind heeft een kaartje met een inlogcode voor de digitale omgeving. 
 
Nieuws uit de kerk | Eerste Communie | Wereldmissiedag | Vieringen 
Eerste Communie 
Op dinsdag 7 december om 20.00 uur is er een informatieavond over de Eerste Communie. De ouders van groep 
4 hebben hier al bericht over gehad. Zit uw kind in groep 5 t/m 8 en heeft u ook interesse in de Eerste Communie, 
dan bent u van harte welkom op deze informatieavond. De avond vindt plaats op school (mits de 
Coronamaatregelen dat toelaten).  U kunt zich voor deze avond aanmelden via de mail: 
stjangeboortesecretariaat@live.nl 
Wereldmissiedag voor de kinderen 
In oktober vierden we de Wereldmissiedag voor de kinderen. Alle kinderen werd gevraagd om mee te sparen voor 
de kinderen in Guinee ( Afrika), zodat zij ook naar school kunnen gaan. Er werden 194 zakjes ingeleverd, met totaal 
het mooie bedrag van €487,22. 
Daar zullen de kinderen in Guinee heel blij mee zijn. Iedereen bedankt voor het meesparen!   

https://www.oypo.nl/nl/fotos-bestellen?embed=4c9c2423-1ab0-42ff-93d3-38f18a396b7a
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Vieringen  
Zondag 27 november om 11.00 uur hebben we weer een jongerenviering in de kerk. Het jeugdkoor zingt in deze 
DOP viering (dienst onder leiding van parochianen). We vieren de eerste zondag van Advent.  
 
Zondag 12 december om 11.00 uur steken we de derde kaars aan op de adventskrans. In deze gezinsviering zingt 
het kinderkoor.  
 
U bent van harte welkom in onze vieringen. Ook is het mogelijk om de vieringen live thuis mee te vieren. U kunt 
een link aanvragen door een mail te sturen naar: stjangeboortesecretariaat@live.nl 
 
 

 
 
 
  

 


