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Nieuwsbrief
Surprise groep 5/6/7/8

Corona

De kinderen in de groepen 5, 6, 7 en 8

Op dit moment hebben wij regelmatig contact

hebben afgelopen week de lootjes getrokken.

met de GGD. De werkwijze m.b.t. de omgang

Ze hebben vandaag eveneens 5 euro mee

met Corona wordt in nauw overleg met de

naar huis gekregen voor het cadeautje.

GGD vormgegeven.

Als het goed is weten ze precies wat van hen

Ook de communicatie naar de ouders over

verwacht wordt. Voor de zekerheid ook nog

eventuele aandachtspunten of positief

even een berichtje voor de ouders.

geteste Corona patiënten verloopt in overleg
met de GGD.

De volgende spelregels zijn hierbij
afgesproken:

Dat geeft natuurlijk geen garantie dat er

- Je koopt een cadeau ter waarde van €5,-.

geen besmetting plaatsvindt. Maar we

Het bonnetje moet ingeleverd worden bij de

houden ons aan de richtlijnen en proberen

eigen juf/meester/de directeur.

het zoveel mogelijk te voorkomen.
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- Je maakt er een surprise van
(leuke ideeën zie: www.knutselidee.nl)

Zoals eerder aangegeven merken we dat er

- Je maakt er een gedichtje bij.

op dit moment Coronabesmettingen worden

- Zet de naam voor wie het cadeau is

geconstateerd bij een aantal leerlingen en

bestemd op de buitenkant van je surprise.

familieleden van onze
leerlingen/leerkrachten. We vragen u

De kinderen van groep 5/6/7/8 nemen hun
surprise woensdag 1 december mee naar
school.

Colour Beats & Dance

zodoende om de komende tijd extra alert te
zijn op symptomen van het coronavirus.

Thuisblijven leerkrachten
In verband met Corona gelden extra regels

De foto’s van Colour Beats & Dance zijn te

ten aanzien van het thuisblijven voor

vinden op ons webalbum.

leerkrachten en invalkrachten. Dat betekent
dat ook leerkrachten thuisblijven als zij
symptomen hebben of in afwachting zijn van
de uitslag van een Corona test.

Jaargang: 2021-2022
2019-2020

Indien er geen invalkracht beschikbaar is,
proberen we dat eerst zoveel mogelijk intern
op te vangen. Het kan zijn, dat we ondanks
dat toch een groep naar huis moeten sturen.
Het kan voorkomen, dat wij ’s morgensvroeg
nog moeten beslissen dat het voor ons niet
haalbaar is om een groep op te vangen. We
sturen u dan uiterlijk om 7.30 uur een mail.

We willen u zodoende vragen om nu alvast
na te denken over de opvang van uw
kinderen. Zodat u een plan B heeft als
kinderen onverhoopt naar huis worden
gestuurd.

de mail niet altijd zo snel zullen lezen.

Planning oud
papier

In dat geval zullen wij de kinderen in eerste

U vindt de planning voor het oud papier tot

instantie opvangen op school en u bellen om

en met de maand juni in de bijlage van deze

te vragen of u uw kind weer op wilt komen

nieuwsbrief. Bent u ingedeeld op een datum

halen of dat uw kind naar de opvang/een

dat u niet kan, mail ons dan alstublieft op het

oppas kan.

onderstaande mail adres. Dit mailadres is ook

Uiteraard snappen wij dat sommige mensen

beschikbaar voor overige vragen en
Gezien de mogelijkheid dat wij ook

opmerkingen over het ophalen van het oud

’s morgens nog moeten beslissen of wij

papier.

groepen naar huis moeten sturen, willen we u
vragen om de mail de komende periode ook

Email: oudpapier@heidepolle.nl

’s morgens zoveel mogelijk in de gaten te
blijven houden.

Alvast bedankt voor uw medewerking! Van de
opbrengst van het oud papier kunnen we elk

Oud papier

jaar mooie dingen voor uw kind/kinderen
realiseren!

Op maandag 25 oktober hebben we weer oud
papier.

Notulen zakelijke ouderavond
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de
notulen van de zakelijke ouderavond.

Agenda
We verzamelen om 18.25 uur bij de
kleuteringang van school.
Het oud papier wordt van 18.30 tot ongeveer
20.00 uur opgehaald.
We rijden met een kraakperswagen.
Zodoende willen we u vragen geen kinderen
mee te nemen bij het ophalen van het oud

18 november

Veerkieker gr 3
Excursie Kiekhuus

19 november

Finale Voorleeswedstrijd

Alvast noteren
22 november

Oud papier

papier. Aangezien de chauffeur
verantwoordelijk is, wil hij niet dat er
kinderen om de vrachtauto heen lopen.
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