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Het afgelopen jaar is alles anders verlopen dan dat we een jaar geleden voor ogen hadden. We hebben te 
maken met thuisonderwijs, ziekte, quarantaine en het nieuwe begrip ‘’1,5-meter samenleving’’. We hebben 
gezamenlijk een weg moeten vinden in deze nieuwe wereld en hebben de digitale wereld al aardig met elkaar 
kunnen verkennen. Wij als school vinden het net als u heel vervelend dat wij jullie niet fysiek welkom kunnen 
heten op school. We zouden maar wat graag laten zien in welk lokaal uw kind zit en hoe trots wij zijn op hoe 
onze locaties eruit ziet. 
 

De decembermaand breekt aan. Een maand waarin de kinderharten sneller gaan kloppen. Sint, Kerst en ook 
Oud en Nieuw vieren we dit jaar hoogstwaarschijnlijk allemaal anders. Wij gaan er toch feestelijke dagen van 
maken voor de kinderen op school. De school is dankzij leden van de oudergroepen weer fantastisch 
aangekleed. De foto’s en filmpjes van alle leuke activiteiten en aankleding van de school en klas ziet u terug via 
Social Schools.  
 

Corona update (volgens het RIVM) 
Leerlingen op de basisschool die koorts hebben, benauwd zijn of (meer dan incidenteel) hoesten, moeten 
thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur over zijn. Ouders kunnen contact opnemen met de huisarts als 
het kind ernstige klachten heeft.  
 

Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De 
leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer 
heeft. Als iemand in het huishouden van de leerling naast milde COVID-19 klachten ook koorts boven 38 °C 
en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. 
In afwachting van de uitslag blijft de leerling thuis. 
 

Als iemand binnen het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, dan 
moet de leerling 10 dagen nadat de klachten van de huisgenoot zijn ontstaan, thuis blijven. 
 

Voor iedereen gelden de algemene maatregelen: 

• 20 seconden handen wassen met zeep 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

• Gebruik papieren handdoekjes 

• Schud geen handen 

• Kinderen hoeven geen 1,5 m afstand te houden 
 

 December 2020 
   4 Sinterklaasviering. 
   8 Kerstknutselcircuit. 
 14 Groep 3 Annie M.G. Schmidt; ontvangt Centrum voor de Kunsten op school. 
 15 Groep 8 Zuid; bezoekt Centrum voor de Kunsten. 
 15-18 Geen Plusklas.  
 16 Kerststukjes maken. 
 17 Kerstviering.  
 18  Start Kerstvakantie t/m 1 januari 2021. 
 

Januari 2021 
   4  1e schooldag van het nieuwe jaar. 
   4 Groepsregels bespreken. 
   5 Groepen 7: Start voorbereiden IEP. 
 

Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s  
Onze school heeft een subsidie aangevraagd die is bedoeld voor het organiseren van inhaal- en 
ondersteuningsprogramma’s. Wij zetten dit in om leerlingen extra aandacht te schenken, zodat ze geen 
nadelige effecten ondervinden van deze Corona-periode.   
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Inspectiebezoek  
Op donderdag 29 oktober heeft de inspecteur een digitaal bezoek gebracht aan onze school. Wij hebben een 
fantastische school en zijn trots om dit te mogen laten zien. Het bezoek resulteerde erin dat wij mogen gaan 
voor een ‘’goed’’ op de gebieden: kwaliteitscultuur, zicht op ontwikkeling en pedagogisch klimaat. De 
inspecteur wil graag nog een bezoek aan onze school brengen, wanneer dit fysiek weer mogelijk is en wij 
kijken daar naar uit.  
 
Verkeersveiligheid  
Gemeente Nissewaard werkt in samenwerking met onze school aan de verbetering van de verkeersveiligheid 
in de schoolomgeving. Op dit moment wordt er gekeken naar de wijk Maaswijk. Naar de ouders in deze wijk is 
er een enquête verstuurd. Wij willen u vragen om deze in te vullen om naar een veiligere omgeving toe te 
werken. De resultaten worden besproken in de werkgroep Schoolomgeving waaraan wij deelnemen.  
 
Sinterklaas 
Sinterklaas is weer in het land. De aankomst van de Sint vieren wij met de kinderen binnen in de school. Er 
zullen helaas geen activiteiten op het schoolplein plaatsvinden. Wel zullen er zoals eerder gezegd, leuke foto’s 
en filmpjes op Social School geplaatst worden. 
 
Voor vrijdag 4 december geldt: 

• De voor nu geldende inlooptijden worden ook op deze dag gehandhaafd. 

• De kinderen brengen hun surprise in overleg met hun leerkracht op donderdag 3 december om 14.15 uur 
of vrijdag 4 december om 08.15 uur naar hun eigen klas.  

• De pauzehap hoeft die dag niet meegenomen te worden; voor iets lekkers wordt natuurlijk gezorgd. 

• U dient wel voor een lunchpakket te zorgen. 

• Het is dit jaar niet mogelijk om met uw peuter de Sint een handje te komen geven.  
 
Kerst 
Donderdag 17 december vieren wij ons Kerstfeest op school. Wij zullen er dit jaar een ander, maar mooi feest 
van maken. We hebben er voor gekozen om op deze avond een spectaculair Kerstgala te organiseren. 
Kinderen in hun prachtige feestkleding met feestelijke muziek, sfeervolle verlichting in een mooi aangeklede 
school. U ontvangt binnenkort meer informatie over ons Kerstfeest 2020! . 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen toe. 
Natuurlijk hopen we iedereen in het jaar 2021 weer in goede gezondheid op school te zien! 

 
 
Uw vragen en reacties 
Schoolleiders 
Zuid    Romy van Sintmaartensdijk 0181-636296 
Noord, Trompetpad 2  Nikki Monster   0181-680707 
Vriesland   Larissa Gundlach  0181-632311 
Noord, Trombonestraat 1 Marion Bork   0181-687010 
Annie M.G. Schmidt  Danique Exaltus  0181-630433 

 


