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In deze nieuwsbrief kunt u lezen over coronamaatregelen, verkeer rond de
school, rommelpiet, pietengym, sinterklaasfeest, verzoek van de kerstmarkt
Heenvliet, boerderij van Juf Carla, leerlingenraad, agenda, wanneer de directie aanwezig is en wanneer de volgende nieuwsbrief verschijnt.
Coronamaatregelen
Voor de ontwikkeling van kinderen is het essentieel dat zij naar school kunnen.
Omdat het aantal coronabesmettingen oploopt heeft het kabinet dinsdag 23
november besloten tot een extra uitwerking van de basismaatregelen voor
scholen. Deze maatregelen zijn per direct ingegaan. Onze protocollen worden zo snel mogelijk aangepast aan de nieuwe richtlijnen. Via deze nieuwsbrief zetten we de uitwerking van de basismaatregelen nog even voor u op
een rijtje:
•
Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij het niet anders
kan en van groot belang is voor het leren van uw kind. (U draagt dan
een mondkapje) Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
•
Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder ouders plaats.
•
Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een
negatieve GGD-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 met het
coronavirus, gaan alle huisgenoten in quarantaine.
•
Eventuele oudergesprekken zullen vanaf woensdag 24-11-2021 online of
telefonisch gaan plaatsvinden.
Hygiënemaatregelen
We blijven ervoor zorg dragen dat de algemene hygiëneregels van het RIVM
zoveel mogelijk worden nageleefd. In de klas zullen de groepsleerkrachten
met de kinderen aandacht blijven besteden aan de naleving van de basismaatregelen van hygiëne (regelmatig handen wassen en niezen in je elleboog). Ook volgen wij de richtlijnen op voor het ventileren van ruimtes.
Media
Via de media vernemen we dat er vrijdagavond een persconferentie gaat
plaatsvinden waarin nieuwe, waarschijnlijk strengere maatregelen aangekondigd zullen worden die daarna spoedig in werking zullen treden. Zodra duidelijk
is wat dit voor de school betekent, hoort u van ons via Parro.
De extra maatregelen kunnen wellicht bij u tot vragen leiden. Via de reguliere
telefoonnummers kunt u daarvoor terecht bij de GGD. Voor vragen over de
school, kunt u natuurlijk met ons contact opnemen via het bekende emailadres: vliegerdt@edumarevpr.nl
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Verkeer rond de school
Het valt op dat het halen en brengen van kinderen ook extra verkeersdrukte
met zich mee brengt en we merken dat niet iedereen gerust is over de veiligheid bij het in- en uitgaan van de school.
Bij de ingang van de school is maar weinig parkeergelegenheid en verkeersdrukte leidt voor en na schooltijd soms tot minder overzichtelijke situaties. Minder overzicht kan gevaar opleveren voor onze leerlingen en dat is niet wat we
willen.
We roepen u op rekening te houden met het feit dat onze leerlingen nog veel
moeten leren als verkeersdeelnemer. Zelfs in de hoogste groepen zijn leerlingen nog lang niet uitgeleerd als verkeersdeelnemer. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid hier terdege rekening mee te houden. We vragen u
als verkeersdeelnemer daarom extra voorzichtig te zijn rondom het kruispunt
voor de school en iedereen om een oogje in het zeil te houden als het gaat
om ‘verkeersgedrag’ van onze leerlingen en ze zo mogelijk te helpen bij lastige verkeerssituaties.
De laatste tijd waren wij niet altijd even consequent bij het plaatsen van de
groene waarschuwingspoppen. Vanaf vandaag zorgen we er weer voor dat
ze dagelijks aan de weg staan.
We hopen met wat extra aandacht van ons allemaal dat alle betrokkenen
zich veilig zullen voelen.
Rommelpiet
Op woensdag 17 november mochten alle kinderen en juffen de schoen zetten. Donderdagmorgen kwamen alle kinderen vol verwachting op school.
Was de Rommelpiet echt gekomen? Waren de schoentjes gevuld? Veel kinderen hadden tekeningen gemaakt voor de Sint, er was een ansichtkaart gekleurd en meerdere penen en appels moesten echt in de schoen voor
Ozosnel. De verwachtingen werden helemaal waar gemaakt. Wat een verwennerij was er. Van chocolademunten, chocolade poppen, tot strooigoed
en cadeautjes. Eén leerling gaf een diepe zucht en zei “Juf, ik ben niet gelukkig. Ik ben super gelukkig met wat er in mijn schoen zit.” Vele kinderen knikten
enthousiast. Ja Jufff. En voor de juffen was er een speculaaspop. Na het speuren naar cadeautjes moest de klas nog even opgeruimd worden. Daar werd
de hand niet voor omgedraaid. Met vereende krachten was dit snel geregeld. Dank je wel Rommelpiet.
Pietengym
Donderdag 2 december organiseert juf Linda voor alle kinderen van groep 3
t/m 8 een echte Pietengymles. De kinderen mogen dan een pietenpak aan
als ze dat graag willen. De eventuele cape die erbij kan horen, mag thuis blijven.
Sinterklaasfeest
Op vrijdag vieren wij met elkaar het Sinterklaasfeest. Deze dag duurt tot 12.00
uur. De kinderen hoeven geen pauzehapje mee te nemen. Dit wordt voor
hen verzorgd. Ze mogen die dag verkleed naar school komen. De kinderen
nemen zoals elke morgen afscheid bij het hek en gaan naar binnen met de
juf (groep 1 & 2). De kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen direct naar de klas.
Door de nieuwe maatregelen zijn we nog niet zeker hoe de intocht precies
gaat verlopen. Via Parro hoort u hier meer over.
Verzoek van de kerstmarkt Heenvliet
Van de kerstmarkt hebben we het verzoek gekregen u op de hoogte te stellen van onderstaand bericht. Dat doen we graag.
Op zaterdag 11 December zou normaliter de kerstmarkt in Heenvliet georganiseerd worden. Helaas is dat in verband met de corona maatregelen niet
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mogelijk. Wel hebben wij iets anders in petto die dag om dit niet zomaar stilletjes voorbij te laten gaan. Kom allemaal naar het parkeerterrein van de
Albert Heijn in Heenvliet. Tussen 12 en 17 uur staat hier een levende kerststal
en de kerstman zal er zijn om cadeautjes uit te delen aan de kinderen.
Boerderij van Juf Carla
Groep 5-6 is onlangs op excursie geweest naar de boerderij van juf Carla. Deum Langestraat heeft het volgende bericht erover geschreven:
We zijn met de klas naar de boerderij van Juf Carla geweest.
Eerst zijn we bij de machines wezen kijken. Daarna gingen we via een trap
naar boven in de schuur.
Dat was waar de aardappels, peen en uien liggen. (hutspotschuur)
Toen mochten we even gaan spelen. We vonden kikkers en padden in een
put en ik heb ze eruit gehaald (grappig) Daarna kwam mijn trekker waar ik in
mee mocht naar het land. Er werd peen geoogst.
Het was heel leuk!
Leerlingenraad
De leerlingenraad is in de nieuwe samenstelling al twee keer bijeen geweest.
Eén keer om over de plannen te overleggen. Besloten is om de aandacht
eerst te richten op het sintfeest. De tweede keer heeft de raad overlegd met
de voorzitter van de OV om te bespreken hoe ze kunnen helpen bij de organisatie van het sintfeest. De leerlingen hebben geholpen bij het versieren van
de school en zullen ook gaan helpen in groep 1-2.
Agenda
De agenda waarmee we eindigen elke nieuwsbrief is deze keer uiteraard onder voorbehoud van extra maatregelen. Niets is dus helemaal zeker!
Wanneer de directie aanwezig is
Ger is op woensdag 1, dinsdag 7, dinsdag 14, dinsdag 21 december aanwezig en Patricia op donderdag 9, woensdag 15 en woensdag 22 december.
Voor vragen kunt u ze mailen en een eventuele (digitale) afspraak is zo gemaakt.
OBS De Vliegerdt
Achterweg zz 2c
3216 AB Abbenbroek
Telefoon:
0181-662559
E-mail:
vliegerdt@edumarevpr.nl
Internet:
www.devliegerdt.nl

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 23 december.

Agenda:
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03-12 Sint feest



03-12 Studiemiddag. De school gaat om 12 uur uit



09-12 MR vergadering



22-12 Kerstfeest



23-12 Nieuwsbrief 5



24-12 Vrije dag voor leerlingen en personeel



25-12 tot en met
07-01 kerstvakantie.

