
Sinterklaasviering

Hoera! Sinterklaas en zijn pieten hebben de Don Boscoschool gevonden

vanmorgen. In de bakfiets kwamen zij aangescheurd om samen met de kinderen

van de Don Bosco feest te vieren. Hopelijk volgend jaar ook weer met ouders erbij!

Papiercontainer

Vrijdag 10 december staat er een papiercontainer voor school. Al uw oud papier

kunt u hierin zetten.

Coronamaatregelen

Wij danken een ieder voor de medewerking rond de gewijzigde maatregelen.

Samen zorgen wij ervoor dat onze kinderen gezellig Sinterklaas op school vieren en

fysiek onderwijs kunnen volgen.

Komende week ontvangen wij vanuit het ministerie zelftesten voor de kinderen van groep 6, 7 en 8.

Het advies is om hen twee keer per week thuis te testen. Zodra wij de testen binnen hebben, geven wij

deze aan de kinderen mee voor de periode tot de kerstvakantie. Heeft u al eerder testen nodig of

behoefte aan extra testen, dan kan uw kind deze aan de leerkracht vragen.

Mede dankzij de goede communicatie met u als ouder houden wij corona deze periode aardig buiten

de school. Heeft uw kind een positieve uitslag op de zelftest, dan is het verzoek om school direct in te

lichten. We kunnen dan gezamenlijk de nauwe contacten in kaart brengen en adviseren in preventieve

quarantaine te gaan totdat de testuitslag van de GGD er is.

Kinderen met klachten mogen na een negatieve uitslag weer naar school. Bij milde

verkoudheidsklachten zonder koorts voldoet een zelftest ook. De beslisboom is aangepast naar de

huidige maatregelen.

Voicemail

Door diverse redenen lukt het soms niet om de schooltelefoon direct op te nemen. U wordt dan

doorgeschakeld naar het antwoordapparaat. Veel ouders hebben het gemak van de voicemail al

ervaren. De voicemail komt direct bij Inge in de mail terecht. Wij kunnen u hierdoor bijna altijd binnen

een uur, maar vaak al eerder, terugbellen. Ons verzoek daarom aan u als ouder om de voicemail in te

spreken wanneer er niet opgenomen wordt, dit zorgt vaak voor een snellere afhandeling dan nogmaals

te bellen.

Rekenmaterialen

Voor de rekenlessen zijn wij op zoek naar een kleine sjoelbak en een aantal schaakspellen. Heeft u deze

materialen thuis en doet u er niks meer mee? Dan kunt u ons er erg blij mee maken. U kunt de

materialen brengen bij Astrid Arendsen, leerkracht groep 8.

https://www.boink.info/beslisboom


MR-vergadering

Op dinsdag 23 november heeft de Medezeggenschapsraad vergaderd. De notulen vindt u op de

website van school.

Bijlage

- Eerste Communie: informatiebrief voor opgave.

https://www.rkdonbosco.nl/pg-32866-7-130920/pagina/medezeggenschapsraad.html

