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Agenda
Di 10 nov.
Wo 11 nov.

Oudergesprekken digitaal
Oudergesprekken digitaal

Traktaties
Nu besmettingen weer toenemen, willen we u
vragen om weer zo veel mogelijk verpakte traktaties
mee te geven bij verjaardagen.
Ventileren
Ventileren is belangrijk in deze coronatijd.
De ventilatiemogelijkheden van onze school zijn
voor de zomervakantie door een extern bedrijf
gecontroleerd.
Hieruit is gebleken dat de ventilatie voldoet aan de
eisen die zijn gesteld voor ons gebouw.
Verdere verbetering van de ventilatie betekent dat
er een nieuw systeem van mechanische ventilatie
moet worden aangelegd. Dit is een ingrijpende
verbouwing. Gezien de staat van het gebouw als
geheel moet er dan gedacht worden aan
renovatie/nieuwbouw. De gemeente is bezig om
voor de komende jaren, samen met de stichting
hiervoor een planning te maken.
We hebben het advies gekregen om in de pauzes
15 minuten te ventileren door de ramen open te
zetten. Omdat we zo goed mogelijk willen
ventileren, zetten we ook nog tussentijds de ramen
open. We vragen de kinderen die dicht bij het raam
zitten regelmatig of het niet te koud is.
We zullen dit onderwerp nogmaals met de kinderen
bespreken, zodat ze weten dat ze ook zelf aan
kunnen geven wanneer ze het te koud hebben.
Geeft u uw kind een extra vest of trui mee, die
kunnen ze aantrekken als ze het koud krijgen.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mij altijd
mailen of bellen.

Corona
Met elkaar houden we ons zo goed mogelijk aan de
regels om besmetting te voorkomen.
Juffrouw Gisela en juffrouw Eva zijn thuis omdat ze
positief getest zijn.
Wanneer een leerkracht positief getest is wordt er
contact gelegd met de GGD.
Op basis van het gesprek wat dan plaats vindt
worden er maatregelen genomen.
Die maatregelen voeren wij uit.
Wanneer de GGD aangeeft dat we de school moeten
sluiten dan zullen we dat zeker doen. Tot nu toe is
dat nog niet het geval geweest.
Mocht u als ouder het toch veiliger vinden dat uw
kind bij besmetting van de leerkracht enkele dagen
thuis blijft, dan kunt u hier natuurlijk altijd voor
kiezen.
We zouden het ook fijn vinden dat u ons laat weten
wanneer een van de gezinsleden getest is en u nog
op de uitslag wacht. Dan houden wij op school ook
wat extra afstand.
Afstandsonderwijs
Kinderen die thuis moeten blijven omdat een
gezinslid positief getest is krijgen van de leerkracht
huiswerk voor thuis. Voor sommige vakken kunnen
ze ook meedoen met de groepsinstructie.
Wanneer dit van toepassing is neemt de leerkracht
contact met u op.
MR-vergadering
Tijdens de vergadering van 26 oktober hebben we
de begroting van 2021 besproken. Naar aanleiding
van de uitslag van de ouderpeiling over de
schooltijden heeft de oudergeleding van de MR
formeel goedkeuring gegeven aan de overgang naar
het 5 gelijke dagenmodel in januari 2021. Daarnaast
hebben we het gehad over de aangescherpte
coronamaatregelen en de invloed daarvan op
school.

Nieuws van buiten de school
Sinterklaas in Alphen
Op zaterdag 28 november willen wij de kinderen uit
Alphen (groep 1 t/m 5) hun schoen laten zetten bij
de Hucht. Zij kunnen hier dan een tekening in doen
waar hun naam en leeftijd op staat, de Pieten zullen
er dan voor zorgen dat er op woensdagmiddag 2
december een leuke verrassing in het schoentje zit!
Om het een en ander Corona-proof te laten
verlopen, willen we met twee tijdsblokken werken:
de schoen kan gezet worden op 28 november tussen
10.00-10.30 uur, en 10.45-11.15 uur.
De schoen kan weer leeggehaald worden op 2 dec.
om 12.15-12.45 uur, of 13.15-13.45 uur. Je kunt je
aanmelden en een voorkeur voor een tijdsblok
aangeven op sinterklaasalphen@gmail.com

Bijlagen bij deze Nieuwsflits
- Informatie gemeente Druten
- Informatie BSO Smallsteps Dreumel

