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vrijdag 26 november 2021 

Van boven bekeken.....  
 

Op dit moment zijn we in afwachting van de definitieve besluiten die genomen zijn 
om de besmettingscijfers naar  beneden te brengen. Vooralsnog lijkt het er toch 
niet op dat de scholen gaan sluiten, dus hebben we alle spullen lekker op school 

gelaten en hopen dat we daar maandag weer “gewoon” mogen starten.  
Op de Klarinet lijken de uitbraken enigszins onder controle. Er zijn nog wel wat 

leerlingen thuis, maar dit lijkt nog niet te leiden tot meer besmettingen en 
klassenquarantaines. Wellicht komen er wel aanvullende maatregelen voor het 
onderwijs, dan zullen wij even tijd nodig hebben om te schakelen.  

 
Voor het Sinterklaasfeest doen we er alles aan om dat gewoon doorgang te laten 

vinden. Het enige wat we al hebben geschrapt is een ontvangst door de hele school 
buiten. We hebben daar een leuke en creatieve oplossing voor, maar voor u is er 
helaas (buiten) niets te zien.  

 
De week startte met het bezoek van de rommelpieten in de nacht van maandag op 

dinsdag. Wat een rommel kunnen die er toch van maken. Met behulp van de 
leerlingen was alles snel weer opgeruimd en was er gelukkig ook nog een traktatie 
voor alle leerlingen.  

 
Gisteren hebben de leerlingen van de groepen 1 t/m 5 zich uitgeleefd in de 

speelzaal van de school met de Pietengym. Wat zagen veel leerlingen er mooi uit! 
Zij mogen, als ze dat willen a.s. vrijdag ook verkleed komen.  
 

Voor de meeste groepen zijn de gesprekken inmiddels achter de rug. Ik mocht (ter 
ondersteuning) bij de gesprekken van groep 6B aanwezig zijn. Wat mooi om te zien 

dat onze leerlingen heel goed kunnen vertellen wat ze nog moeilijk vinden en hoe 
hun inzet in de klas is. Regelmatig zag ik ouders ook vol trots kijken naar hun 

knappe kinderen. Hoewel live in de school het fijnst is, kan het gelukkig ook online 
en kunnen de gesprekken toch doorgaan.  
 

Vandaag hebben we afscheid genomen van juf Lisa. Zij gaat de komende maanden 
reizen en vrijwilligerswerk doen in het buitenland. Wellicht zien we haar na de 

zomervakantie terug.  
 
Fijn Weekend, Romana 

 
 

Agenda  tot 24 december (activiteiten o.v.b. van Coronamaatregelen) 
   

2 december Leerlingen van groepen 6-7-8 nemen surprises mee naar 
school.  

3 december  Sinterklaasviering op school, leerlingen mogen vandaag ook als 

piet verkleed komen.  
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21 december Kerstmusical groepen 7 

22 december Kerstdiner ‘s avonds 

23 december  Kerstviering en opruimen 

24 december Vrije dag 

25 december t/m 
7 januari 

Kerstvakantie  

*Sommige groepen zullen hun gesprekken naar een andere datum verplaatsen, u krijgt dit dan 

van de leerkrachten zelf te horen.  

 

Activiteiten die in deze omgeving worden georganiseerd 
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