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Belangrijke data

Dinsdag 23 november 2021 Nieuwsbrief 6

Maandag 29 november 2021 14.00 uur JGT-spreekuur op school

Vrijdag 3 december 2021 Sint op school

Dinsdag 7 december 2021 MR-vergadering

Dinsdag 7 december 2021 Nieuwsbrief 7

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het is een spannende tijd wat betreft de oplopende coronacijfers. Ook op school merken we dat

regelmatig kinderen thuis blijven wegens klachten, voor een test, of zelfs doordat ze zelf corona

hebben. Houd uw kind en uzelf goed in de gaten en laat het thuisblijven bij klachten, zodat we zo lang

mogelijk de leerkrachten gezond kunnen houden voor de groepen en we geen groepen in quarantaine

hoeven te doen, want zover is het gelukkig nog niet. Maar naast coronaklachten, positieve testen en

lopende testafspraken bestaat natuurlijk ook de gewone griep. En inmiddels heerst er ook buikgriep in

een aantal groepen en bij personeel. De school (zoals bijna alle scholen) zit even in een lastig parket.

Naast leerlingen die afwezig zijn, hebben we ook te maken met uitval van leerkrachten. Het

lerarentekort is overduidelijk zichtbaar. We puzzelen en schakelen als team enorm met het doel dat

de leerlingen (online) onderwijs kunnen krijgen. Ontwikkelingen over een eventuele lockdown of een

verlenging van de kerstvakantie houden wij als school en OBO uiteraard scherp in de gaten. Hierover

is op dit moment nog geen informatie beschikbaar. Het is helaas de realiteit. Gelukkig zijn wij

strijdbaar, laten we het wederom met z’n allen doen!

We duimen dat alle festiviteiten rond Sint en kerst ‘gewoon’ door kunnen gaan en zullen u hier

uiteraard van op de hoogte houden. Op dit moment zijn er nog geen grote belemmeringen wat betreft

Sint en kerst. Het enige is dat we Sint niet op het plein verwelkomen, maar net zoals afgelopen jaar,

binnen in de school, zodat we met elkaar kunnen voorkomen dat volwassenen zich ophouden rond

het plein.



We hebben een start gemaakt met het maken van een korte

promotiefilm van onze school. Wanneer deze helemaal klaar is zullen wij

u daarvan op de hoogte stellen en kunt u hem bewonderen op onze site.

Wist u dat u uw kind ook kunt afmelden via de Klasbord app? Dan ziet de leerkracht van uw kind

direct de afwezigheid en reden.



Lieve mede-ouders,

De gezelligste tijd van het jaar is weer begonnen. De meesten van

ons kunnen onze kinderen weer verrassen en verwennen met

schoencadeautjes, lekkers en… een zak vol cadeautjes van de Sint!

Ik ben zelf ontzettend dankbaar dat ik mijn kinderen weer zonder

zorgen hun verlanglijstje kan laten maken, hun schoen kan laten

zetten, lekker boodschappen kan doen en ‘gewoon’ (teveel)

cadeautjes kan kopen.

Ik heb ook andere tijden gekend waarin ik wél financiële zorgen had

en moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat is zeker in deze tijd van het jaar niet leuk en

pijnlijk.

Daarom heb ik vorig jaar, samen met de Daltonschool en hulp van vele ouders, voor de feestdagen 2

‘inzamelingen’ gehouden om een aantal gezinnen een extra leuke Decembermaand te bezorgen.

En dat is ons goed gelukt!

Een kleine terugblik:

Joyce en ik zijn ontzettend dankbaar dat een aantal gezinnen zich – anoniem!!!!- heeft gemeld bij

Joyce.

We hebben in totaal ruim € 1450 opgehaald, dankzij donaties variërend van € 2,50 tot € 250 (!!!).

Zo hebben we zowel met Sinterklaas als met Kerst gezinnen kunnen verrassen met een heel mooi

Sint-Pret-Pakket of een Kerst-Pret-Pakket!

En, ik heb me laten vertellen dat zij er ontzettend blij mee waren! (ook ik weet niet wie we blij hebben

mogen maken).

De meesten van ons kunnen gewoon lekker genieten van deze feestmaanden. Maar dat geldt helaas

niet voor iedereen. Ook bij ons op school zijn er meer gezinnen die het moeilijker hebben dan jij en ik

denken.

Gezinnen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Juist nu. Dus, het succes van vorig jaar

smaakt naar meer!

AANMELDEN: Lieve ouder(s), wil jij je kind(eren) dit jaar extra verwennen met Sinterklaas en zou je

heel blij worden van een Sint-Pret-Pakket? Meld je alsjeblieft zo snel mogelijk aan bij Joyce.

DONEREN: Lieve ouder(s), gun jij álle kinderen van de Daltonschool een extra leuke Sinterklaas?

Stuur Chantal Riedeman (de moeder van Nijs Noordzij groep 3) een appje: 06- 42 96 26 82.

Dan voeg ik je toe aan een (stille) app-groep, waarin vanaf vrijdag 26 november een Tikkie

beschikbaar komt om te doneren. Elk bedrag is welkom.

En het is heel simpel; hoe meer we ophalen, hoe meer we kunnen geven



Ik ga op woensdag 1 december cadeaubonnen halen en een aantal ondernemers lief aankijken

Heel graag willen we op donderdag 2 december de gezinnen

verrassen met een zo groot en leuk en lekker mogelijk

Sint-Pret-Pakket!

Alvast ontzettend bedankt voor je aanmelding of voor je donatie!

Namens Sinterklaas en zijn pieten,

Joyce en Chantal

De luizenouders zijn weer terug

Na de herfstvakantie waren de luizenouders weer terug op

school om alle kinderen te controleren op luis. Deze controle

gebeurt ná elke vakantie. Het is verstandig om dit thuis ook

regelmatig te doen. Goed kammen, want rondom de oren en de

nek nestelen zich de meeste neten. Mocht u luizen

geconstateerd hebben, wilt u dit dan aan de leerkracht van uw

kind doorgeven? Zo houden we samen de school luizenvrij!

Stichting Cultuurpromotie Gezinnen

Alstublieft, de wintereditie van Spaarne Kids.

Spaarne Kids informeert ouders/verzorgers over regionale activiteiten op het gebied van Cultuur,

Sport, Toneel, Muziek, Natuur en Spel. Zie de nieuwe editie, met een programma voor de maanden

november t/m de eerste week van januari, via onderstaande link.

https://bit.ly/3mGvKvH

https://nardinckmedia.us19.list-manage.com/track/click?u=7f6564c06b03a90accb24bcb2&id=ed0b0d7728&e=c5e1a41298



