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Agenda 

Donderdag 2 dec. 
 
Donderdag 2 dec. 
 
 
Vrijdag 3 december 

Gitaarles voor de groepen 5 en 6.  
Neem je gitaar mee naar school! 
Leerlingen groepen 5 t/m 8 nemen hun surprise én los gedicht mee. 
Dit geldt ook voor iedereen die thuis zit, misschien kunt u iets regelen 
met iemand anders. 
Sinterklaasfeest! 

 

Hiep hiep hoera! 
 

Gefeliciteerd en  
een fijne dag! 

29 november 
30 november 
 

Liam 
Boran 
 

groep 4 
groep 8 
 

 

 

Mededelingen en verslagen 

Sinterklaas 
Helaas zullen we vanwege de Coronamatregelen het programma en de 
invulling van het feest op 3 december moeten aanpassen aan de nieuwe 
richtlijnen.  
 

• De aankomst van Sinterklaas en de Pieten zal zonder ouders 
plaatsvinden. Uiteraard maken we hier een mooie opening van. 

• De kinderen die ziek zijn, in quarantaine zitten of uit voorzorg 
thuis blijven, kunnen waarschijnlijk niet bezocht worden door een Piet.  
Wel kijken we, afhankelijk van het aantal thuiszittende kinderen, welke mogelijkheden we 
hebben om toch het cadeautje of de surprise over te dragen.  

• De kinderen mogen vrijdag 3 december als Sint of Piet verkleed op school komen.  

• Er wordt gezorgd voor een tussendoortje en drinken voor de kleine pauze.   
Let op: Er moet wel gewoon eten meegegeven worden voor de lunch.  

• De groepen 1 t/m 8 gaan Pietengymmen met juf Sofie deze dag.  
Zorgt u dat de gymspullen op school zijn?  

Met elkaar gaan we er een fijn Sintfeest met elkaar! 

Schoen zetten 
De kinderen van de groepen 1 tot en met 8 hebben dinsdag hun schoen 
gezet, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de leerlingen die niet 
aanwezig konden zijn. 
Naar Sinterklaas is een mail gestuurd met daarin het bericht dat helaas veel 
kinderen niet op school waren.  
En dat dus niet alle schoenen op school gezet waren… 



 
Sinterklaas heeft dit 
natuurlijk opgelost 
door een bericht 
terug te sturen en 
heeft ook voor de 
kinderen die niet op 
school waren een 
cadeautje achter 
gelaten. 
 
Helaas was 
Rommelpiet ook 
meegekomen… 

 
Corona-besmettingen op Vesterhavet. 
Maandagochtend 22 november: 65 leerlingen en 5 medewerkers niet aanwezig! 
Vrijdag 26 november: 60 leerlingen en 9 medewerkers niet aanwezig! 
Deze leerlingen en medewerkers zijn niet aanwezig: uit voorzorg, omdat zij zelf 
of omdat een huisgenoot positief getest is of omdat zij andere 
ziekteverschijnselen hebben.  
De leerlingen van groep 5 moesten maandag en dinsdag nog thuis blijven en 

hebben vanuit huis hun lessen gemaakt. De leerlingen van groep 7 zijn vanaf donderdag  in 
quarantaine gegaan en blijven tot en met maandag thuis. 
Bij drie of meer positief geteste leerlingen gaat een groep in quarantaine. Ik heb contact met de 
GGD over de situatie in een groep en welke richtlijnen er opgevolgd dienen te worden. 
Vervolgens wordt u hierover geïnformeerd als dit van toepassing is op de groep van uw 
zoon/dochter.   

Kortom… de situatie is in week tijd duidelijk veranderd. 
Ik blijf benadrukken hoe belangrijk het is om de kinderen thuis te laten blijven bij corona-
gerelateerde klachten! Informeer de school over hoe het met uw zoon/dochter gaat. 
Samen houden we Corona zoveel als mogelijk buiten de school. 
Ouders, dank jullie wel voor jullie begrip en medewerking! 

Voor alle duidelijkheid de huidige afspraken (PO-raad ingaande 23 november 2021) 
- 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.   
Daarnaast blijven de basismaatregelen gelden:  
Regelmatig handen wassen, binnenruimtes ventileren en geen handen schudden!  

Tot slot: wilt u de persconferentie van vanavond in de gaten houden voor de bekendmaking van de 
extra maatregelen? 

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman  


