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Coronaregels 

Nu het aantal besmettingen steeds verder 

oploopt en de maatregelen aangescherpt zijn, 

hebben we deze update voor u: 

Aan alle externen en ouders wordt gevraagd een 

mondkapje te dragen in de school. Als u een 

gesprek met de leerkracht heeft, kan het 

mondkapje af als u zit (op 1,5 meter afstand). 

 

Als uw kind trakteert, dan graag dit afstemmen 

met de leerkracht. De leerkracht haalt de 

traktatie op bij het hek als dat nodig mocht zijn. 

 

Hoe vervelend we het ook vinden: ouders mogen 

op dit moment alleen op uitnodiging in school  

komen. U kunt natuurlijk altijd zelf bellen of 

mailen om een afspraak te maken. Als u 

binnenkomt, dan graag ook registeren! 

 

We missen het contact met u als ouders zeker. 

We proberen er alles aan te doen om u zo goed 

mogelijk op de hoogte te houden. Mochten er 

vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u altijd 

bellen of mailen met de leerkracht, directie of 

intern begeleider. We wensen u een goede 

gezondheid toe! 

 

 
 

Fietskeuring 

Op 22 oktober is VVN bij ons geweest voor de 

fietskeuring. Alle fietsen van de kinderen van 

groep 3 t/m 8 die aanwezig waren zijn gekeurd. 

Daar waar het ging om een afkeuring heeft u een 

papier met punten gekregen die gerepareerd of 

aangevuld kunnen worden. Gelukkig waren er al 

veel veilige fietsen! 

 
 

Zet je licht aan! 

Op 25 oktober gaat de wintertijd in en fietsen we 

meer in het donker. Het is daarbij van belang dat 

de fietsverlichting op orde is. In dit kader start de 

ANWB weer met de fietsverlichtingsactie en 

hebben wij de fietskeuring uitgevoerd. Meer over 

de actie in de bijlage. 

 

Activiteiten in Coronatijd 

We proberen binnen de maatregelen alle 

activiteiten voor de kinderen door te laten gaan. 

Het zal niet allemaal zo gaan als in andere jaren. 

Sinterklaas komt bijvoorbeeld wel op school, 

maar zal niet massaal door de ouders en 

kinderen ontvangen worden. U krijgt per 

activiteit bericht van ons over de organisatie! 
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Webinar over discriminatie 

Groep 7/8 heeft een Webinar gevolgd van 

Steunpunt Discriminatie Drenthe. Wat is 

discriminatie? Kun je aan iemand zijn uiterlijk 

zien hoe iemand is? Waar kun je terecht als je 

gediscrimineerd wordt? In spelvorm ontdekten 

de kinderen hoe het voelt om gediscrimineerd te 

worden. Na afloop mochten ze vragen stellen. De 

kinderen kregen complimenten over het niveau 

van hun vragen! Ze hadden nog nooit zulke 

goede vragen gehoord.  

 

Kalender 
Vandaag krijgen alle kinderen de kalender mee. 

Hierin staan helaas ook veel zaken die door de 

coronamaatregelen misschien niet door zullen 

gaan. De 10-minutengesprekken zoals genoemd 

in de eerste versie van de kalender, hadden daar 

niet in moeten staan en zijn ook verwijderd in de 

juiste versie. Er zijn alleen gesprekken met de 

ouders van groep 8 over het voorlopig advies. 

 

Sint Maarten 

Wij maken dit schooljaar wel weer mooie 

lampionnen. Of uw kind Sint Maarten gaat lopen 

is aan u. De lampion staat natuurlijk ook prachtig 

op de kast met een lampje erin! 

 

Keuzeklas 
Afgelopen donderdag hebben de kinderen weer 

kunnen kiezen tussen alle keuzeklassen. Zo 

prachtig om te zien hoe alle kinderen vol 

overgave meedoen met handvaardigheid, koken, 

drama en alle andere leuke activiteiten. 

Hiernaast voor u de middag in beeld. Kijk en 

geniet! 

 
 

Alvast een fijn weekend! 


