
Coronamaatregelen

Tijdens de persconferentie zijn nieuwe maatregelen aangekondigd. Belangrijkste maatregel voor school

is het advies om 1,5 meter afstand tussen volwassenen te bewaren. Dit kunnen wij niet garanderen

tijdens de inloop bij het wegbrengen van de kinderen en binnenevenementen. We hebben daarom

helaas moeten besluiten de inloopochtenden op maandag en vrijdag de komende periode te

annuleren. Dit betekent dat de kleutergroepen alle dagen worden opgewacht op het kleuterplein en de

kinderen vanaf groep 3 elke dag zelfstandig de school in gaan.

Buiten de inloop bent u als ouder van harte welkom in school. Oudergesprekken, een vraag aan de

leerkracht(na schooltijd), uw kind ophalen, u kunt er allemaal de school voor in. We verzoeken u hierbij

1,5 meter afstand te bewaren van andere ouders en medewerkers. School is geen openbare ruimte

waardoor het dragen van mondkapjes niet verplicht is.

Lichtjesavond

Lichtjesavond op 9 november wordt geannuleerd. Het is tijdens de inloop lastig om 1,5 meter afstand

te bewaren. In plaats van de lichtjesavond met ouders, vieren wij Sint Maarten op woensdag 10

november. Onder schooltijd showen de kinderen de lampions en zingen zij Sint Maartenliederen. Op

donderdag 11 november kunnen de kinderen bij school komen zingen tussen 17.00 en 18.30.

Corona update

Begin van deze week werd u geïnformeerd over een aantal kinderen waarbij corona is vastgesteld. Wij

zijn blij u te kunnen melden dat er in de loop van de week geen nieuwe, gerelateerde meldingen bij zijn

gekomen. Mocht u vragen hebben omtrent corona dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Hoera, geslaagd!

Afgelopen week hebben Margreth en Astrid Arendsen hun

diploma ontvangen voor de opleiding ‘Specialist

toekomstgericht onderwijs’. Zij hebben geleerd om lessen te

ontwikkelen waarbij onderzoekend leren centraal staat en

kinderen aan de slag gaan met onderwerpen als

wetenschap, technologie en ICT. Deze kennis wordt ingezet

bij het ontwikkelen van ons wereldoriënterend onderwijs en

de ideeën voor het onderwijs in Campus de Terp.

Bijlagen:

- Sinterklaasintocht Wieringerwerf

- Gratis thuis oefenen met Junior Einstein


