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Nieuwsbrief
Rommelpiet op bezoek
Vannacht is rommelpiet bij ons op school geweest. Het is elk jaar weer
spannend hoe we de school gaan aantreffen en welk grapje de pieten
uithalen. Naast een hoop rommel is vannacht het kantoor van juf Nicolle
omgetoverd tot een ware GGD teststraat. Alle kinderen zijn voor de grap
getest. Dus mochten er kinderen thuis komen en aangeven door ons
getest te zijn, het was een grote geslaagde grap en we hebben
de kinderen natuurlijk niet echt getest.
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Verscherpte maatregelen
Voor de ontwikkeling van kinderen is het essentieel dat zij zo normaal mogelijk
naar school kunnen. Maar omdat het aantal coronabesmettingen oploopt heeft
het kabinet besloten tot een extra uitwerking van de basismaatregelen voor
scholen. Deze zijn per 24-11-2021 ingegaan. Hieronder de richtlijnen die van
toepassing zijn voor ouders en de kinderen;

Verscherpte
maatregelen

•
•
•
•

Ouders en/of verzorgers mogen niet in de school komen.
Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder externen en ouders
plaats.
Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een
negatieve testuitslag is ontvangen.
Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact besmet is met
het coronavirus, gaan alle huisgenoten in quarantaine.

Voor zowel leerlingen als onderwijspersoneel is het van groot belang
de basismaatregelen te volgen;
•
•
•

Regelmatig handen wassen
Binnenruimtes ventileren
Geen handen schudden

Vanavond (26-11-2021) is er een persconferentie.
Op dit moment weten we niet welke (verscherpte) maatregelen er zullen komen.
Mocht het kabinet besluiten dat de scholen gaan sluiten nemen we contact met
jullie op.

Sinterklaasviering ‘t Hoge Holt

Sinterklaas
viering
‘t Hoge Holt

Binnen OPON is besloten dat Sinterklaas wel bij ons op school mag komen,
dan wel in een afgeslankte vorm. Het is niet mogelijk een gezamenlijke intocht
te hebben met ouders en alle kinderen tegelijk. Sinterklaas zal veilig en op
afstand onze school bezoeken. Uiteraard gaan wij weer mooie foto’s maken,
zodat jullie wel een beetje kunnen meegenieten van dit mooie feest.
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Kerstviering 2021
Ook de kerstviering zal helaas zonder ouders zijn dit jaar. Hoe we
dit gaan vieren krijgt u nog van ons te horen. Uiteraard proberen we
hier een leuke en gezellige tijd van te maken.

Kerstviering
2021

Pepernoten bakken
Deze week hebben onze leerlingen heerlijke pepernoten gebakken.
Dankjewel juf Carolien en juf Annemieke!

Pepernoten
bakken

Hiep hiep hoera
In de volgende periode zijn er de volgende kinderen / collega’s jarig.
Allemaal van harte gefeliciteerd en een gezellige dag!!
Za 4 december

Marie de Winter (38 jaar)

Zo 5 december

Leon Blink (9 jaar) - groep Donkerrood

Ma 6 december

Laura Hangjas (9 jaar) - groep Roze
Oraïa van der Noord (12 jaar) - groep Geel

Vr 10 december

Wesley Dillema (12 jaar) - groep Groen

Za 11 december

Fedde Brugmans (8 jaar) - groep Donkerrood

Hiep hiep
hoera
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Kunstmenu middenbouw

Kunstmenu
middenbouw

Vorige week vrijdag zijn de kinderen van de middenbouw naar een verhalen
verteller geweest; de Nachtreis. Nachtreis is het eigen vluchtverhaal van
Sahand. Hij was nog maar drie jaar oud toen hij, tijdens de Iran-Irak oorlog, door
de bergen moest vluchten. Voor het eerst heeft hij deze avonturen bewerkt voor
een jong publiek. Zijn eigen verhalen worden vermengd met de volksverhalen
die zijn vader hem vertelde; het enige dat hij uit Iran heeft mee kunnen nemen.

