Nieuwsflits 23-10-2020
AGENDA

Agenda
4 november
Dankdag, viering in de klas
6 november
Schoolontbijt
(zonder hulp van vrijwilligers)
4 december
Sinterklaasfeest
17 december
Kerstviering
18 december
Laatste schooldag 2020
19 december tot 3 januari
Kerstvakantie

Dankdag 4 november
Dit jaar gaan we vanwege de coronamaatregelen niet met zijn allen
naar de kerk. Er is een schoolbrede viering gemaakt die in iedere klas
afzonderlijk wordt gehouden op de ochtend van dankdag. Binnenkort
ontvangt u van ons een aantal dagboekstukjes die aansluiten bij het
thema wat we op school hebben en die u kunt gebruiken om thuis toe
te leven naar dankdag.
Dorcasactie dankdag
Ook de Dorcasactie waaraan we normaal gesproken een bijdrage
leveren gaat niet door. In plaats daarvan zamelen we extra geld in voor
dit doel. Wilt u hier rekening mee houden op woensdag 4 november?
Het zou mooi zijn wanneer we minimaal €300 euro op zouden halen,
dat is een ruime euro per leerling voor onze naaste medemens in de
armste gebieden van Oost Europa.
Coronamaatregelen 1: Halen en brengen van kleuters
Afgelopen week mailden we de volgende nieuwe regel naar de ouders
van groep 1 en 2. Het is goed dat ook alle andere ouders hiervan op de
hoogte zijn.
Beste ouders van groep 1 en 2,
Wanneer om half drie de school uit is, worden veel kleuters opgehaald
met de fiets. Over het algemeen houdt men zich goed aan de 1,5 meter
afstand tijdens het wachten en dat is heel fijn. Wel gebeurt het dat
wanneer de kinderen er aan komen, de fietsen worden gepakt en veel
weer door de smalle ingang eruit willen. Bij deze situatie is het lastig
om 1,5 meter afstand te houden.
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Daarom willen wij u als
ouder(s)/verzorger(s) vragen
om een vaste fietsroute te
gaan gebruiken. U gaat het
plein voor de kleuters op aan
de kant van het asfalt pad en
verlaat het plein aan de andere
kant. Wij willen u vragen om
dan via de openbare weg uw
weg weer vervolgen en dus niet
via de kiss en ride zone (zie
plattegrond).
Zo komen we elkaar zo min
mogelijk tegen en kunnen wij
de 1,5 meter afstand beter
waarborgen.
We rekenen op uw medewerking.

Coronamaatregelen 2
Het is goed om in deze tijd nog
een keer de regels voor bezoekers
(iedereen die geen leerling of
medewerker is) te delen. Deze zijn
afgelopen week ook via Parro
gedeeld.
Activiteiten
De meeste activiteiten worden op
dit moment uitgesteld, afgelast of
in afgeslankte vorm gedaan.
Reden hiervoor is om zoveel
mogelijk contacten te vermijden
die niet noodzakelijk zijn. Om die
reden krijgt dankdag anders vorm,
komt er geen welkomstfeest voor
sinterklaas en beraden we ons
ook op de vormgeving van de
kerstvieringen en de laatste
schooldag van 2020.
Tot op dit moment zijn er geen
leerlingen of medewerkers van de
school die positief getest zijn op
corona. Wel zijn er een aantal
leerlingen thuis omdat zij direct
contact hebben gehad met
iemand met een positieve
coronatest, bijvoorbeeld omdat
er iemand in hun huishouden
positief is getest.
Fietscontroles
Op 2 oktober zijn er fiets-controles geweest. Het is opvallend dat, in vergelijking met veel andere
scholen in Staphorst, een groot percentage fietsen niet aan de eisen van de keuring voldoet. We
vinden dit geen verantwoordelijkheid van de school maar zien het wel als onze taak om het belang
van een degelijke fiets met goede verlichting onder de aandacht te brengen. Bij deze doen we dat
dus nogmaals.
Reflecterende hesjes
De dagen beginnen weer korter te worden. Vanaf de herfstvakantie tot aan de voorjaarsvakantie
geldt weer de regel dat alle kinderen die op de fiets komen een hesje dragen. Alle leerlingen die
aan komen fietsen zonder hesje worden hier door de pleinwacht op aangesproken.

