
 
  

Agenda 

• Maandag 13 dec. 
Sluiten van  
Tevredenheids-
onderzoek. Denk u 
aan het invullen? 
 

• Donderdag 23 dec. 
Kerstviering op 
school. 
 

• Vrijdag 24  dec. 
Studiedag  - alle 
kinderen vrij! 
 

• Vrijdag 24 dec t/m 
zondag 9 januari 
Kerstvakantie! 
 

• Maandag 10  jan. 
Eerste schooldag 
nieuwe jaar! 
 

 

Brief College van bestuur 
i.v.m. Conrona maatregelen 
 
Als bijlage bij deze Nieuwsbrief 
ontvangt u een brief van het CvB 
i.v.m. de aangescherpte 
maatregelen.  In de brief komen 
onder anderen de volgende 
onderwerpen aan bod: 
 
Mondkapjes in de gang vanaf 
groep 6 
De overheid adviseert alle 
leerlingen vanaf groep 6 een 
mondkapje te dragen als ze op de 
gang lopen. We vragen u om uw 
kinderen in groep 6-8 een 
mondkapje mee te geven. We 
richten ons op onderwijs in plaats 
van handhaving en daarom 
blijven leerlingen die geen 
mondkapje dragen welkom. 
 
Thuisblijven en testen bij 
klachten 
Sinds deze week verplicht de 
overheid dat leerlingen en 
leerkrachten thuis blijven bij 
verkoudheidsklachten, ook als die 
klachten mild zijn. Houd een kind 
dat hoest, niest of snottert dus 
thuis. We begrijpen dat dit 
vervelend voor u kan zijn, maar 
naast de overheidsverplichting 
geeft dit veel leerkrachten en 
andere ouders een gerust gevoel. 
Zodra uw kind met milde 
klachten negatief getest is via 
https://coronatest.nl/ is zij of hij 
weer welkom. Bij een positieve 
testuitslag geldt een 
quarantaineplicht waarover de 
GGD u dan adviseert. 

Als u uw kind niet laat testen, zal 
die thuis moeten blijven totdat de 
verkoudheidsklachten weg zijn of 
de klachten 7 dagen aanhouden en 
mild blijven. 

 
Preventieve zelftesten  
De scholen krijgen van de overheid 
zelftesten voor leerlingen vanaf 
groep 6. De verzending kan nog 
even duren. Zodra we de testen 
ontvangen, geven we ze mee aan 
de leerlingen om thuis te 
gebruiken. Het advies is dat 
leerlingen vanaf groep 6 en 
personeelsleden twee keer per 
week een zelftest gebruiken, juist 
indien er (nog) geen klachten zijn. 
Zo sporen we Coronabesmettingen 
vroegtijdig op.  
 
Geen ouders in de school  
Als het kan, laat uw kind dan alleen 

naar school gaan. Indien u toch 

brengt en haalt, kunt u de school 

niet in. Slechts op uitnodiging 

kunnen ouders en andere externen 

naar binnen. Op school houden we 

groepen zo veel mogelijk uit elkaar. 

De gehele brief kunt u in de bijlage 

terugvinden.  

 

  

OV bedankt! 

Wist u dat onze 

Oudervereniging…. 

flexibel, behulpzaam, 

georganiseerd, inventief, attent, 

meelevend, positief, vrolijk, 

creatief en nog véééél meer is?! 

Heel veel dank! 

 



Onze school is gezond 

Onze school heeft het vignet 
Gezonde School behaald! 
 
Met het vignet Gezonde School laten 
wij zien dat onze school voldoet aan 
de kwaliteitscriteria die zijn 
opgesteld door deskundigen. Wij zijn 
trots op dit behaalde resultaat! 
 
Zo zorgen we voor actieve en 
gezonde leerlingen, een veilige 
schoolomgeving, een fris klimaat én 
hebben we aandacht voor de 
persoonlijke en sociale ontwikkeling 
van de leerlingen. Dit vinden wij 
belangrijk, omdat het allemaal 
bijdraagt aan een gezondere leefstijl, 
betere schoolprestaties en minder 
schooluitval. 

 

 
Gezonde School is een 
samenwerking tussen diverse 
landelijke organisaties.  
 
Wilt u meer weten over (het vignet) 
Gezonde School? Kijk dan op 
www.gezondeschool.nl. 
 
 

Volgt u ons al op Facebook 

en Instagram? 

 

 
 

Info uit groep 5/6 

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen 

zijn we de afgelopen weken druk 

geweest met Lezen.  

Elke ochtend starten we met een 

bordsessie in de klas. Na deze 

incheck starten we met lezen. In de 

klas staat een vitrine waarin boeken 

staan die door de kinderen zelf zijn 

meegenomen.  

Na het lezen mogen de kinderen de 

boeken beoordelen; ze geven het 

boek een cijfer en beschrijven waar 

dit cijfer op gebaseerd is. Het 

leeskastje is een groot succes!  

 

 

Ook de aula is enorm in trek! Om 

beurten mag er in de aula gelezen 

worden op zitzakken, 

schommelstoelen of de lekkere 

loungebank.  

Het merendeel van de groep geeft 

‘Lezen’ nu zelfs een 10! 

 

 

De flessen actie gaat nog door 

tot de kerstvakantie! 

In november ben ik de actie gestart 
om geld op te halen voor de 
voedselbank. Dat doen we door lege 
flessen in te zamelen. Er zijn al veel 
flessen ingeleverd op school, we 
hebben nu al €63,55 !! 
 
Maar het zou natuurlijk nog leuker 
zijn als we nog veel meer geld op 
kunnen halen zodat er meer eten 
uitgedeeld kan worden door de 
voedselbank. 
Daarom mag de actie langer 
doorgaan op school en wil ik vragen 
of jullie allemaal willen helpen? De 
lege flessen kunnen in de aula 
gebracht worden, daar staat een krat 
waarin de flessen kunnen. En 
statiegeldbonnetjes mogen ook 
ingeleverd worden, dat kan dan bij 
juf Daniëlle of juf Renee van groep 
3/4. 
  
Dus drink veel en neem de lege 
flessen mee of vraag aan je 

buren/familie/vrienden of zij ook 

mee willen doen en nog lege flessen 
hebben. 
  
Alvast heel erg bedankt! 
Groetjes Fenna 

 
 

http://www.gezondeschool.nl/


De OV is al druk bezig met de 

voorbereidingen voor de Kerst. Er 

zijn al leuke activiteiten bedacht, 

waaronder kerstkaarten maken 

voor een goed doel! 

 

 

Op donderdag 23 december vieren 

we met de kinderen Kerst op 

school. Dit zal gezien alle 

maatregelen onder schooltijd zijn.  

Uiteraard krijgt u via SchoucerCom 

nog informatie over alle 

kerstactiviteiten. 

De kinderen hebben de 23e een 

normale schooldag van 8.30 tot 

14.45 uur. 

Studiedag 

Vrijdag 24 december is het 

studiedag en zijn alle kinderen 

vrij! 

De vakantie begint dan al voor de 

kinderen. We zien iedereen weer 

in het nieuwe jaar op maandag 10 

januari!

 

Nieuws vanuit de OV 

Het is weer zover: Sinterklaas is in 

het land! (hij vertrekt al bijna 

weer      ) 

We hebben de school weer 

gezellig in Sinterklaassfeer 

gebracht met versieringen, van de 

kleutergang tot boven, overal 

hangen slingers, cadeaus, Pietjes, 

Sinterklazen en Ozosnel. Ook 

hebben we de inpakpieten druk 

bezig gezien, dus we zijn klaar 

voor het grote feest! 

Op Schoudercom heeft u kunnen 

volgen hoe Sinterklaas op zoek is 

naar een nieuwe hobby. De 

kinderen hebben hier allemaal 

suggesties voor mogen ophangen 

in de aula. Een aantal keren is 

Sinterklaas ’s nachts langs 

geweest om een hobby uit te 

proberen, maar tot nu toe was 

dat nog niet erg succesvol. Zou 

het de kinderen lukken om een 

leuke hobby voor de Sint te 

bedenken? 

Op donderdag 25 november 

mochten de kinderen hun schoen 

zetten. Wat een enthousiaste 

gezichten (en soms ook wat 

verbaasde en bozige gezichten) 

want de lokalen waren niet overal 

even netjes achtergelaten en de 

schoenen werden soms op hele 

rare plekken teruggevonden. 

Gelukkig zat er wel bij iedereen 

een cadeautje in en dat maakte 

een hoop goed      . 

Vandaag heeft Sinterklaas met 

zijn Pieten een bezoek gebracht 

aan de school. We ontvingen hem 

op het kleuterplein samen met zij 

Pieten. Op de Blog kunt u de 

foto’s bekijken. 

 

Wat waren wij blij dat 

Sinterklaas toch nog naar 

de Schapendel is gekomen 

vanvochtend! 

  

 

 

Wij wensen u een gezellig 

Sinterkaas weekend! 

Team Basisschool de 

Schapendel 


