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Start schoolfruit
Studiemiddag; alle kinderen om 12.00 uur vrij!!!
Schoolarts voor groep 2
Directeurenberaad
Start bibliotheek op school
Sinterklaasfeest; alle kinderen om 12.00 uur vrij!!

Studiemiddag
Donderdag 18 november hebben de leerkrachten van onze school een studiemiddag. Alle kinderen gaan
die dag om 12.00 uur naar huis.
Sinterklaasfeest
Op vrijdag 3 december hebben we in de ochtend het Sinterklaasfeest. Alle kinderen zijn om 12.00 uur
vrij.
Corona
Sinds deze week zijn de coronamaatregelen in heel Nederland en bij ons op school weer verscherpt. De
maatregelen voor het basisonderwijs, en dus ook voor onze school, worden al vanaf het begin van de
coronapandemie in 2020 in overleg vastgesteld door het bestuur De Hoeksche School, de gemeente De
Hoeksche Waard en de GGD.
In de vorige nieuwsbrief stonden de aanpassingen vermeld. Deze zijn:
Alle ouders blijven buiten en nemen bij het hek afscheid van hun kind omdat we de 1,5 meter
maatregelen in het schoolgebouw niet kunnen handhaven omdat het gebouw daarvoor te klein is. Bij het hek van
de onderbouw staat een personeelslid om de kinderen op te vangen en naar binnen te begeleiden.
We ventileren de school de hele dag door en zorgen ervoor dat kinderen regelmatig hun handen wassen.
Na aanstaande vrijdag 12 november weten we of er andere of meer maatregelen voor het onderwijs gaan gelden.

Bag 2 school
De actie van afgelopen oktober was een succes omdat er 178,20 euro is opgehaald om de kas van de
ouderraad te aan te vullen. Na de meivakantie in 2022 doen we weer een kledingactie. U kunt alvast
kleding gaan sparen.
Schoolfruit
Het schoolfruit wordt volgende week geleverd. Dit betekent dat de schoofruitdagen op woensdagdonderdag en vrijdag zullen zijn.
Bibliotheek
Op oproep voor hulp bij het uitlenen van boeken heeft opgeleverd dat de moeder van Daisy en Hailey
van der Linden zich heeft gemeld om Sylvia Koornneef en Petra van Meerendonk te helpen. Vanaf 25
november gaat het uitlenen van boeken weer van start.

Ouderraad
De ouderraad bestaat momenteel uit Norbert de Zeeuw, Petra van Meerendonk, Sylvia Koornneef,
Yvonne van der Stelt, Angela de Wit en Eline van Bruggen. De ouderraad is sinds gisteren uitgebreid met
twee moeders, te weten Stefana van der Linden en Rochelle Eijpe. Fijn dat de school een ouderraad
heeft met veel ouders die zich betrokken voelen bij school en veel werk verzetten. Daar zijn we heel blij
mee!
Vrije dagen voor de kinderen
Gisterenavond was de eerste MR vergadering van dit schooljaar. Op de agenda stond de begroting van
de school voor het kalenderjaar 2022. Tevens is vastgesteld welke vrije momenten voor de kinderen in
2022 gaan gelden.
U kunt in uw agenda noteren dat de kinderen vrij zijn op:
-

18-11-2021 vanaf 12.00 uur.

-

3-12-2021 vanaf 12.00 uur.

-

21-1-2022 vanaf 12.00 uur.

-

25-2-2021 vanaf 12.00 uur.

-

7-3-2022 de hele dag.

-

7-6-2022 vanaf 12.00 uur.

