Belangrijke data:
23 december
24 dec t/m 7 jan
10 jan
26 jan t/m 4 febr
25 febr
28 febr t/m 11 mrt
14 febr
27 mrt

Kerstviering op school
Kerstvakantie
Hoofdluiscontrole
Nationale voorleesdagen
Carnaval op school
Voorjaarsvakantie
Hoofdluiscontrole
Zomertijd

Nieuwsbrief 2 schooljaar 2021-2022

Heilinde nieuws
Corona houd ons en ook u weer flink bezig …..
Wij doen ons best om u steeds zo goed mogelijk hierover te informeren.
Helaas komt het steeds vaker voor dat GGD aan ouders een ander advies verstrekt dan wij van het
scholenteam vernemen. We hopen dat we door met elkaar hierover in gesprek te blijven en met begrip
van weerszijde ook deze vervelende periode weer samen zullen doorstaan.
Voor de duidelijkheid volgen hieronder nogmaals de afspraken:
- bij milde verkoudheidsklachten, hieronder verstaan we een loopneus en een klein kuchje, volstaat een
negatieve zelftest om naar school te mogen
- bij quarantaine wordt er vanaf de 5e dag getest bij GGD, bij een negatieve uitslag mogen de kinderen
weer naar school, wordt er niet getest bij GGD dan blijven de kinderen t/m de 10 e dag in quarantaine
- bij een positieve zelftest of GGD wordt er uitgegaan van 7 dagen isolatie en 24 uur klachten vrij
Heeft u vragen die betrekking hebben op corona, dan u zich richten tot Frank of Natasja.
Met alle overige schoolgerichte vragen kunt u terecht bij de eigen leerkracht.

Sinterklaas op school
Vrijdag 3 december hebben alle op school aanwezige kinderen mogen genieten van een leuk
Sinterklaasfeest. De groepen 1 t/m 5 hebben een bezoekje gebracht aan Sinterklaas en zijn pieten en voor
alle leerlingen was er een cadeautje. De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 hadden allemaal mooie
surprises gemaakt voor elkaar. Wij kijken dan ook terug op een zeer geslaagde dag.

Kerstkaarten
Het is weer kerstkaarten tijd.
Ontzettend leuk om een kaartje te krijgen, maar een vriendelijk verzoek om 1 kerstkaart te maken voor de
gehele klas. Dit voorkomt teleurstellingen bij kinderen die geen kerstkaarten ontvangen.

Kerstviering
Het lijkt er naar uit te zien dat de scholen niet eerder zullen sluiten en dat betekend dat we donderdag 23
december op school kerst zullen vieren. Uiteraard alles weer corona-proof.
Inmiddels is de kerstversiering al weer van zolder gehaald en zijn de klassen in kerstsfeer gebracht.

Verkeer
In de eerste schoolweek van 2022 organiseert de werkgroep verlichtingsactie.
Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de bijlage bij deze nieuwsbrief.

