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Even bijpraten
Bijna pakjesavond. Even gezellig bij elkaar zitten en genieten van de gezelligheid en (hopelijk) blije kindersnoetjes.
Vandaag hadden de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 hun surprisemorgen en daar waren toch heel wat
gespannen gezichtjes te zien. Mooie momenten om het samen met je klas gezellig te hebben ondanks de
spannende en enerverend tijd waarin we leven.
Via Isy heb ik u de beslisboom gestuurd maar ook een stukje tekst hierover. Het gaat daarbij voornamelijk over
kinderen met jaarlijks terugkerende klachten zoals astma, hooikoorts of chronische luchtwegaandoeningen.
Klachten die veel lijken op symptomen van corona zoals (veel) hoesten en benauwdheid. Beiden kunnen los van
elkaar toch aan de orde zijn. In de eerste richtlijnen die ik u vorige week zondag stuurde heb ik gesteld dat deze
kinderen ook thuis moeten blijven bij klachten aangezien het “snottebellenbeleid” aangescherpt was. Het kan
echter nooit zo zijn dat deze kinderen dan ook al die tijd thuis moeten blijven tot hun klachten over zijn. Want ook
zij hebben recht op (fysiek) onderwijs. Daarom hebben we advies ingewonnen bij de GGD.
Ik hoop dat u begrip op kunt brengen voor onze overweging. Met de enorme aantallen besmettingen en onze
diepste wens om de school zolang mogelijk open te houden en liefst geen klassen thuis te hebben we gewikt en
gewogen en uiteindelijk besloten het zekere voor het onzekere te nemen. Nogmaals; hopende op uw begrip.

Ik wens iedereen een heel gezellig Sinterklaasweekend en hoop dat iedereen er dinsdag weer gezond kan zijn.
Hartelijke groeten,
Anouk van Lierop
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Wie is er jarig deze week?
Wij wensen de volgende kinderen een heel hartelijk proficiat met hun verjaardag:
Reda uit groep 5

Lize uit groep 6

Juf Steffie uit groep 4 en 6

Jayden uit groep 1/2

Merle uit groep 1/2

Evi uit groep 8

Mercédesz uit groep 3

Daoud uit groep 4
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