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kalender

Corona
We schakelen continu met de GGD, de richtlijnen veranderen geregeld. U zult begrijpen
dat het steeds moeilijker wordt om "alle ballen hoog te houden". Vooruitkijkend maken
we ons zorgen over de continuïteit van ons onderwijs. Veel kinderen blijken besmet en
we hebben te maken met leerkrachten die wegvallen. Tot nu toe krijgen we
het voor elkaar om iedere dag onderwijs te verzorgen aan onze kinderen. Helaas kunnen
we niet garanderen dat dit blijft lukken.
Wanneer er een leerkracht afwezig is doorlopen we verschillende stappen om een
vervanger te vinden. Er zit een verschil in een leerkracht die ziek is of een leerkracht die in
quarantaine zit en zich fit voelt. Als een leerkracht ziek is kunnen we geen beroep doen op
deze collega. Echter wanneer een collega fit in quarantaine zit, kan dit wel.
Daarom zullen we, als nood aan de man is, er in het vervolg als laatste stap in de
zoektocht naar een vervanger voor kiezen om deze collega vanaf thuis online onderwijs te
laten verzorgen. Dit betekent dat de klas als uiterst redmiddel dan ook thuisblijft en
online het onderwijs volgt.
We merken dat er vragen zijn rondom het wel/niet naar school mogen gaan van
broertjes/zusjes van kinderen in quarantaine. Zij mogen naar school zolang ze geen
klachten hebben én niemand in het gezin positief is getest op Corona.
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Surprise in de groepen 5/6
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SURPRISE IN DE GROEPEN 5 t/m 8
Afgelopen maandag hebben de groepen 5 t/m 8 lootjes getrokken.
Op vrijdag 3 december komt Sinterklaas op school. Omdat de Sint het ieder jaar erg druk heeft, gaan we in
de groepen 5 t/m 8 een surprise voor elkaar maken!
Wat is hier nu precies de bedoeling van?
Met de gegevens die op het lootje staan ga je creatief aan de slag;
Denk aan het maken van iets wat echt bij het kind past;
Ga bijvoorbeeld aan de slag met papier, karton, ijzerdraad, verf en wat hier nog meer voor nodig is;
Grabbeltonnen met kleine snippers, slimy en andere vieze dingen mogen niet;
Op Pinterest staan bijvoorbeeld veel leuke ideeën;
Bij je surprise hoort ook een gedichtje (van minimaal 6 regels);
Koop iets leuks voor maximaal €3,-;
De leerlingen krijgen op school iets lekkers. Daar hoeven jullie dus

niet voor te zorgen. Of het moet iets kleins zijn wat verpakt is om aan
te vullen bij de surprise.

Veel knutsel- en dichtplezier!
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Uitschrijven nieuwsbrief?
Wilt u het Uiltje niet meer ontvangen ga naar:
http://www.obsdeuilenbrink.nl/Nieuws/In-en-Uitschrijven
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