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Sinterklaas
Wat ziet de school er weer ontzettend leuk uit, helemaal
in Sinterklaassfeer versierd! De spanning naar het grote
feest op 5 december loopt op. In diverse groepen wordt
met veel plezier het Sinterklaasjournaal gevolgd.
Sinterklaasviering
Vrijdag 3 december vieren we op school met alle
leerlingen het Sinterklaasfeest. De leerlingen worden op
de gebruikelijke tijd op school verwacht. Er is helaas
vanuit voorzorg en ieders veiligheid geen mogelijkheid
om dit prachtige feest samen met de ouders te vieren in
deze tijd met oplopende Coronabesmettingen.
We sluiten het feest af aan het einde van de ochtend en de school gaat dan om 12.15 uur
uit.
Badminton
Op 11 november hebben de groepen 6/7 en 8 een badminton clinic gehad. Twee echte
badmintontrainers hebben de kinderen tijdens de gymles in het
Polderhuis een leuke en leerzame training gegeven. De kinderen
hebben een diploma meegekregen en een flyer om twee keer mee
te trainen bij BC Velsen. Ook kwamen zij het schoolbadminton
toernooi promoten, wat plaats vind op 11 december as. Daar
wordt in tweetallen een aantal wedstrijden gespeeld. Er kan alleen
ingeschreven worden, maar in tweetallen is wel zo gezellig!
Inschrijven kan via de mail bij leroy.degraaff@opoijmond.nl

Corona in de school
Helaas zijn we de afgelopen periode geconfronteerd met het feit dat er leerlingen en
medewerkers van de school besmet bleken te zijn met het Coronavirus. Conform de
voorschriften is er gehandeld, zijn ouders en collega’s geïnformeerd en blijven we ons
houden aan de richtlijnen en voorzorgsmaatregelen.
Via de Parro berichten houden we u zo snel mogelijk op de hoogte wanneer er iets te
melden is.
Ziekte en vervanging van leerkrachten
Van diverse ouders hebben wij inmiddels positieve berichten
mogen ontvangen over de wijze waarop wij omgaan met de
Coronaproblematiek. De berichtgeving en het streven naar de
uiterste mogelijkheden van vervanging om het onderwijs zoveel
mogelijk doorgang te laten vinden worden op prijs gesteld.
Wij danken iedereen voor het begrip en het vinden van
oplossingen als dat nodig is.
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Corona maatregelen
Kinderen mogen naar school bij
verkoudheidsklachten, af en toe hoesten, astma
of hooikoorts. Kinderen met
verkoudheidsklachten kunnen zich laten testen.
Bij koorts, benauwdheid of veel hoesten blijven
kinderen thuis en laten zij zich testen bij de
GGD. In het basisonderwijs is er geen
quarantaineplicht voor de hele klas. Bij 1
besmette leerling hoeft niet de hele klas thuis te blijven. Zijn er drie of meer besmettingen in
een groep? Dan kan de GGD nog wel aanvullend advies geven. Waar nodig kan de GGD de
hele groep of klas het advies geven om thuis in quarantaine te gaan.
Sommige leerlingen hebben een zwakke gezondheid of zij hebben gezinsleden die behoren
tot een risicogroep. Wanneer ouders twijfelen of ze hun kind naar school moeten laten gaan,
nemen ze contact op met de behandelende arts. Of met de jeugdarts (JGZ-arts) die aan de
school verbonden is.
Aanvullende/aangescherpte maatregelen m.i.v. 23 november:
▪
▪
▪
▪

▪

Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij het niet anders kan.
Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder externen plaats.
Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve testuitslag is
ontvangen. Uitgezonderd zijn kinderen die onder het snottebellenbeleid vallen. Dat houdt in dat
kinderen met neusverkoudheid naar school mogen, behalve als zij klachten krijgen zoals
benauwdheid, hoesten en koorts.
Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet is met het coronavirus, gaan alle
huisgenoten in quarantaine.

Verlofaanvragen
Regelmatig ontvangen we verlofaanvragen met de meest uiteenlopende redenen. Helaas
laat de leerlicht weinig ruimte om tegemoet te komen aan de verzoeken en is toestemming
aan strikte regels gebonden. (Een al geboekte en/of betaalde reis is geen geldige reden. )
Het gaat in beginsel om externe buiten de wil of invloed van de leerplichtige of zijn ouders
gelegen omstandigheden. Het uitgangspunt bij beoordeling van de aanvragen is dat extra
verlof alleen gegeven wordt als daarmee een kennelijk onredelijke situatie vermeden kan
worden.
Agenda
•
•

Donderdag
Vrijdag

25 november
3 december

•
•
•
•
•
•

Zondag
Woensdag
Vrijdag
Vrijdag
Donderdag
Vrijdag

5 december
8 december
10 december
10 december
23 december
24 december 12.15 uur
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Zwemmen groep 5,6 en 7
Voorstelling groep 6, 7
Kerstdiner
Start Kerstvakantie

