12. Nieuws

Agenda
Woensdag 1 december
Vrijdag 3 december
Vrijdag 24 december

26 november 2021

Surprises mogen mee naar school
Sinterklaasviering op school
Kerstviering op school (onder schooltijd)

Persconferentie
We verwachten dat we maandag gewoon open zijn. Mocht de persconferentie van vanavond
een andere boodschap hebben, dan krijgt u daar bericht van in het weekend via social
schools. We hebben er met z’n allen maar mee te dealen. Pas goed op elkaar, in wederom
een bijzondere tijd 🍀
Verscherpte corona-maatregelen
We hebben u deze week weer op de hoogte gesteld van verscherpte maatregelen. De
verscherpte maatregelen van de overheid maken dat we gestopt zijn met gastlessen van
bijvoorbeeld: schooljudo, de muziekdocenten, humanistische vorming en theaterles. Ook
Sinterklaas zal op de basisscholen niet fysiek aanwezig kunnen zijn dit jaar. We zorgen met
het team wél voor een feestelijke Sinterklaasviering op vrijdag 3 december.
Voor de scholen is het een erg lastige en onzekere tijd. Iedereen heeft in zijn directe
persoonlijke omgeving te maken met corona. Ook de leerkrachten hebben af en toe hun
eigen kinderen thuis door uitval van klassen of positieve testuitslagen in de familie.
We moeten er dus sterk rekening mee houden dat in de komende weken er groepen een of
meerdere dagen thuis zijn. Het is eigenlijk al bijzonder dat we op een dag als vandaag
gewoon met alle negen groepen aanwezig zijn. We blijven u dus vragen er rekening mee te
houden dat dit anders wordt.
Op dit moment zijn er op De Treffer nog maar een klein aantal gezinnen door corona in
quarantaine. Niet vanuit dezelfde groep. Mocht corona meerdere gezinnen uit dezelfde
groep gaan treffen, zal een groep overschakelen op thuisonderwijs. Ook dat kan ons zomaar
overkomen.

Bij een positieve besmetting in een gezin, horen we dat graag zo snel mogelijk, ook in het
weekend. Wilt u dit zo spoedig mogelijk melden? Dat kan via ons schoolnummer
0513 - 462 280 of in het weekend via directie.detreffer@comprix.nl. We kunnen dan
telefonisch even contact hebben. Ook in het weekend.
Schooljudo
De lessen schooljudo waren begonnen en moesten door de verscherpte maatregelen weer
stoppen. . De groepen 1 t/m 4 gaan woensdag wél weer op de judomat en krijgen judoles van
onze eigen gymmeester Erik.

Melk en Schoolfruit van de komende week voor alle groepen:
Maandag: gratis schoolmelk of karnemelk, beker mee.
Dinsdag: gratis schoolmelk of karnemelk, beker mee.
Woensdag: Ananas
Donderdag: Tomaat
Vrijdag: Sinaasappel
Nieuwbouw
Iedereen zal gezien hebben dat er opeens een groot kasteel in de steigers staat. Wat gaan ze
hard, mooi dat de planning nog steeds goed klopt! De vierde vlog is in de maak 😊
Schoolverpleegkundige
Ouders van kinderen van 5-6 jaar oud hebben thuis een oproep gekregen van de
schoolverpleegkundige. De afspraken zouden op school zijn, maar worden verzet i.v.m. de
corona-maatregelen. U wordt hier door de schoolverpleegkundige over gebeld.
Schoencadeautje
Sinterklaas houdt zich keurig aan de maatregelen en heeft alle kinderen vandaag verblijd met
een leuk schoencadeautje!

Een fijn weekend gewenst!
Het schoolteam

