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NR. 7 – 27 november 2020 – Nieuwsbrief
Beste ouders en verzorgers,

OBS De Spaarneschool

AGENDA
Woensdag 2 december
Pietengym
Vrijdag 4 december
Sinterklaasviering op school.
Leerlingen om 14 uur naar huis.

Het is goed te merken op De Spaarneschool dat Sinterklaas weer in
het land is. In alle groepen zijn er veel activiteiten rondom de Sint.
We hebben een vacature voor invalpieten en de brieven stromen
binnen. Er wordt erg druk gesolliciteerd door de leerlingen. De
keuze wordt wel enorm moeilijk.
En we hebben bezoek gehad deze week. Woensdag mochten de
kinderen hun schoen zetten en dat hebben we geweten. In
verschillende klassen was het een enorme rommel. In andere
klassen was er juist veel verstopt. Er was op borden geschreven en
er lagen briefjes. De opwinding was groot. Gelukkig heeft iedereen
iets in zijn schoen gekregen en zijn onze leerlingen goed in
opruimen.

Maandag 7 december
Leerlingenraad
Donderdag 17 december
Oudernieuwsbrief
Vrijdag 18 december
School uit om 12 uur en start
kerstvakantie

We kijken uit naar het Sinterklaasfeest volgende week vrijdag.
Anja Goossens

Lesrooster van Sint of Piet
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Groep 8 helpt de Sint
Sint heeft duidelijk last van werkdruk, want hij maakt wel erg
veel foutjes in zijn spelling. Gelukkig hebben we groep 8 die de
fouten er voor Sint uit kan halen. Zij zijn zo bedreven in de
werkwoordspelling!

Weven
Groep zes en zeven
Zijn aan het weven
Met naald en draad
Op een kartonnen kaart.
Ze doen het met vlijt
Al is de draad soms kwijt
En je ziet ook de wanhoop
Bij de zoveelste knoop
Het resultaat is een dak vol pieten
En dat is toch maar weer genieten.

Sintversiering
Mochten er nog ouders zijn die een winkel hebben of mensen kennen met een winkel; denk dan aan
ons bij het opruimen van Sinterklaas decoratiemateriaal. Voor de gangen volgend jaar kunnen we
wel wat nieuwe materialen gebruiken.
Leerlingenraad
Deze week was de tweede vergadering van de leerlingenraad. Er leven veel ideeën binnen de school.
De leerlingen weten de brievenbus goed te vinden. Er zijn plannen voor een tekenwedstrijd en ook
afvalscheiding staat hoog op de prioriteitenlijst. Hier gaan we na de kerstvakantie zeker wat mee
doen. Maar de leerlingenraad gaat zich nu eerst richten op vrijdag 18 december. Ze hebben plannen
voor deze ochtend. Binnenkort ontvangen jullie post van de leerlingenraad.
Richtlijnen GGD
Wij hebben als school richtlijnen gekregen voor het organiseren van de decemberfeesten. Doel is om
de vieringen zo goed mogelijk doorgang te laten vinden voor de leerlingen. Er gelden nog steeds
maatregelen als afstand houden en goede hygiëne. Er zijn verder specifieke maatregelen voor
bijvoorbeeld eten in de groep en het aantal leerkrachten in een ruimte. Wij kijken goed naar deze
richtlijnen bij het organiseren van de feesten.
Het corona protocol, zoals eerder verstrekt, blijft nog steeds gelden. Wij hanteren de beslisboom
voor kinderen die symptomen van Corona hebben. Deze hebben we voor de volledigheid nogmaals
toegevoegd.
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Per 1 december wijzigt de quarantainemaatregel. Na vijf dagen mag een test gedaan worden als
iemand klachtenvrij is en is tien dagen quarantaine niet in alle gevallen meer nodig.

Tutoren
De tutoren hebben de laatste training van Bart gekregen en zijn deze week gestart met spelletjes
aanbieden in de lunchpauze van groep 5 t/m 8.
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