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VAN HET TEAM
Beste ouders, verzorgers,
Sinterklaas is weer in het land. Ongetwijfeld heeft u samen met uw kinderen afgelopen
zaterdag naar de intocht gekeken. Hoewel mijn eigen kinderen 16,13 en 11 jaar zijn, zat ik
zaterdag ook met mijn gezin voor de televisie. Sinterklaas is er voor alle leeftijden, voor
jong en oud.
Inmiddels is onze school weer helemaal in de Sinterklaassfeer gebracht door de Ouderraad.
Fijn dat zij hier weer voor gezorgd hebben. Op vrijdag 3 december zal de Sint een bezoek
brengen aan onze school. Begin deze week hebben de leerlingen van de bovenbouw hun
bijdrage voor een surprisecadeautje ontvangen en zijn er lootjes betrokken. In de
onderbouw zie ik tijdens mijn lesbezoeken onze jongste leerlingen rondlopen als hulp
Sinterklaas en hulp Piet en worden de mooiste Sinterklaas werkjes gemaakt.
Afgelopen vrijdag zult u misschien ook naar de persconferentie hebben gekeken. Het
coronavirus blijft maar rondwaren en de maatregelen worden strenger. Gistermiddag las ik
op nos.nl dat het aantal besmettingen onder basisschoolleerlingen aan het toenemen is.
Helaas is dit op onze school ook merkbaar. Als er drie leerlingen binnen tien dagen besmet
zijn dan gaat een klas in quarantaine. Ook dit is de afgelopen weken al voorgekomen en
vraagt veel van leerlingen maar zeker ook van u als ouders. Alle beslissingen worden
genomen in samenspraak met de GGD en hebben als uitgangspunt dat we de gezondheid en
veiligheid van onze leerlingen en leerkrachten willen waarborgen.
Komende week vinden er oudergesprekken plaats. Dit keer niet op school maar weer
online. Ik hoop dat u, ondanks dat het online is, u een fijn oudergesprek zult hebben.
Hopelijk zijn de gesprekken in maart weer gewoon op school.
Met vriendelijke groet,
Marc Embregts, directeur
GEZONDE TRAKTATIE EN LUNCH
Een verjaardag vinden wij ook op school een feestje waard. In elke klas zal uw
zoon/dochter in het zonnetje gezet worden en natuurlijk hoort daar een traktatie bij.
Probeer daarbij een zo gezond mogelijke keuze te maken. Door de richtlijnen i.v.m. covid19 vragen we om een voorverpakte traktatie vanuit de fabriek. Natuurlijk probeert u hier
iets leuks van te maken, maar wij ervaren hier echter grote verschillen in. Een enkele
traktatie is voldoende, hou het bescheiden.
Ook vragen wij nog even uw aandacht voor de lunch van uw zoon/dochter. Wij stimuleren
gezonde voeding. Dat betekent dat kinderen tijdens de lunch boterhammen eten en
eventueel fruit/groenten. Kinderen mogen geen snoep meenemen.

KATVIS / TJIBBE VELDKAMP
De kinderen van de groepen 7 en 8 (en brugklassers van de middelbare school) gaan aan de
slag met het boek Katvis van Tjibbe Veldkamp. De titel van het verhaal verwijst indirect
naar de Amerikaanse term Catfish waarbij iemand bedoeld wordt die zich op het internet
een andere persoonlijkheid aanmeet.
Het verhaal gaat over Ate, een wat eenzame jongen die veel appcontact heeft met een
jongen uit Brussel (Baptiste). Als Baptiste appt dat hij in financiële problemen zit besluit
Ate naar Brussel te gaan om te helpen. Maar de Baptiste uit de app is niet de persoon zoals
hij zich voordoet…
Een spannend verhaal met veel onverwachte wendingen en een eigentijds thema. De
kinderen mogen het gekregen boek houden.
Het boek is gekozen voor de promotie-actie Nederland Leest Junior, een jaarlijks
terugkerend project waarbij kinderen uitgedaagd worden om samen hetzelfde boek te
lezen en te bespreken.
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