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SmdB De Ark nr 2 oktober 2021
Beste ouder(s), verzorger(s),
In de school zijn we, naast het vele leren, volop bezig met voorbereidingen op de feesten
van december: Sinterklaas en Kerst. Wel is er al besloten dat het kerstfeest dit jaar ook
zonder ouders gevierd wordt. U wordt hier later verder over geïnformeerd.
Tegelijkertijd is er onzekerheid door de oplopende coronabesmettingen. Ook bij ons op
school hebben we hiermee te maken, zowel (indirect) bij personeel als bij de leerlingen. De
maatregelen worden daarom weer aangescherpt. We vragen uw medewerking hierin om
uitbraken en sluiting te voorkomen. U leest hierover verder in de nieuwsbrief.
Tegelijkertijd mogen we hoopvol zijn en vertrouwen hebben in onze Heer: wij hoeven het
niet alleen te doen, maar weten ons gedragen. Sterkte voor ieder die te maken heeft met de
gezondheid van henzelf of hun dierbaren.
Helaas waren er geen aanmeldingen voor de open ochtend.
Kent u jonge gezinnen? Vertel hen dan over onze fijne school. Er gaan momenteel grote
groepen 8 van school af en we hebben ook nieuwe leerlingen nodig. Helpt u mee?
Vrijdagmiddag 19 november is er studiemiddag. Wij verdiepen ons in het anker ‘Vraag het de
kinderen’ en ‘Het competente kind’. Een onderdeel is het weekplan, waarbij kinderen vanaf
groep 1 naar groep 8 steeds meer ruimte krijgt om werktaken zelf in te plannen in de week.
Met vriendelijke groet,
Cokky Schults-van Goch

Personeel
Het personeelstekort blijft spannend. Zeker als we zieken hebben. Er is momenteel geen
vervangingsmogelijkheden. Tot nu toe hebben we kortdurende ziektedagen nog intern weten
op te vangen. Juf Nadine kan soms kortdurend een groep overnemen.
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Corona maatregelen
Afgelopen vrijdag hebt u kunnen horen dat de landelijke regels flink zijn aangescherpt.
Ook voor de school heeft dit een aantal consequenties.
We blijven alert op de hygiëne regels: handen wassen bij binnenkomst, na toiletbezoek
altijd natuurlijk al en voor het eten.
De 1 ½ m maatregel blijft van kracht.
Ouders die een taak hebben binnen de school houden afstand van alle andere volwassenen.
Ook op het plein blijft deze regel van kracht.
Het bezoek aan school wordt nog meer beperkt.
Alleen op afspraak bent u welkom op school.
Ouders en externen die deel uitmaken van het rooster kunnen zonder afspraak
binnekomen (denk aan overblijfouders, ouderraad, juf Alyssa van de bibliotheek,
de ambulant begeleider).
Contact zal zoveel mogelijk weer digitaal plaatsvinden.
Het halen en brengen:
Groep 1-2: Ouders brengen hun kleuters naar het raam van groep 1-2.
Groep 3-8: De kinderen komen als het kan zelfstandig naar school.
Voor het brengen en halen van de kinderen blijft u buiten het plein staan en houdt u
verder 1 ½ meter afstand tot elkaar.
Wat moet u doen, als u volgens afspraak naar school komt:
•
Op de dag van bezoek kunt u deze QR-code te scannen (zie afbeelding) en zo
een gezondheidsverklaring invullen of u neemt een papieren
gezondheidsverklaring mee (triage vragen).
•
Bij de ingang kunt u uw handen ontsmetten.
•
Daarna kunt u naar de desbetreffende ruimte gaan waar u wordt verwacht.

Weer naar binnen met de glijbaan in groep 1-2
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Wat te doen bij gezondheidsklachten
Houd de gezondheid van uw kind goed in de gaten. Laat uw kind meteen testen als het
klachten krijgt die passen bij corona zoals:
verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
hoesten
benauwdheid of kortademigheid
verhoging of koorts
plotseling verlies van reuk en/of smaak.
Zijn deze klachten aan de orde, maak dan een testafspraak bij de GGD via 0800-2035.
Totdat de testuitslag bekend is, blijft uw kind thuis en heeft geen contact met mensen buiten
het huishouden.
Een kind met klachten, zoals hoesten, koorts of benauwdheid, dat niet getest is mag
weer naar school als het minimaal 24 uur volledig klachtenvrij is.
Bij aanhoudende milde klachten mag een kind na 7 dagen weer naar school.
Gebruik bij twijfel de beslisboom. Laten we hier alert op zijn. Bij twijfel laat u uw kind thuis.
Als uw kind zich niet fijn voelt, is de school niet de beste plek. We willen ook de leerkrachten
op de been houden.
Dank u wel voor uw begrip.

Hoog bezoek op vrijdag 3 december
We hopen natuurlijk dat het Sinterklaasfeest op vrijdag 3 december gewoon door kan gaan.
De schoolpieten zullen ’s morgens weer hun opwachting maken in de speelzaal. Er zullen
vast weer allerlei avonturen met hen te beleven zijn.
Verder zullen wij ’s middags voor het eerst in de geschiedenis van SmdB De Ark hoog bezoek
krijgen. Na de enquête die door de MR is uitgezet, gesprekken met nieuwe ouders en
gesprekken met het team is besloten dat de Sint zelf op bezoek komt in het begin van de
middag.
Op facebook staan al vier filmpjes met de avonturen die Sint en zijn Pieten meemaken
onderweg naar Oud-Vossemeer. Zaterdag 20 november zal om 14.00 uur de aankomst in
Oud-Vossemeer zijn.

https://www.facebook.com/sintnicolaas.oudvossemeer/

Vanuit de MR
Geen extra informatie vanuit de MR.
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Belangrijke data
19 november
26 november
03 december
10 december
22 december
23 december
24 dec t/m 8 jan.
07 februari
Week van 7 en 14 februari
23 februari
28 febr t/m 4 maart

Studiemiddag voor team. School is 12.00 uit.
Verjaardag van juf Christa op school.
Sinterklaas
Leerlingenraad (LR eet op school in de personeelskamer)
Verjaardag juf Gerda op school.
Kerstviering in de klassen.
Kerstvakantie
Studiedag; geen school voor de kinderen.
Rapportgesprekken
Biddag
Voorjaarsvakantie

Foto’s
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Onze oud-collega juf Annemiek is nu voorleesconsulent bij de Bieb voor het jonge kind en was op bezoek in
groep 1-2
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