vrijdag 12 november 2021
Van boven bekeken.....
Helaas heeft het Coronavirus de Klarinet ook bereikt. Afgelopen zondag meldde de
leerkracht van groep 6B zich met een positieve test en was hij in de derde in deze
groep.
Deze klas zit dus al vanaf maandag in quarantaine. Donderdag kwam ook voor
groep 7A een derde melding binnen gedurende de schooldag. Zij konden gelukkig
nog met de juf hun spullen bij elkaar zoeken. In de andere groepen valt het
gelukkig nog mee, maar zijn er wel leerlingen thuis door positief geteste
huisgenoten.
Nogmaals dus het dringende verzoek. Houd uw kind thuis bij (milde) klachten en
laat hem/haar testen om het zeker te weten. Een negatieve thuistest is bij klachten
niet betrouwbaar. Thuistesten kun je het beste alleen preventief gebruiken.
Naast dit alles wordt ook het lerarentekort bij ons op school steeds meer zichtbaar.
Door vertrek, langdurige uitval van leerkrachten en zwangerschapsverloven, zijn er
in diverse gaten ontstaan die niet zo 1-2-3 op te vullen zijn…dus als u nog iemand
weet, of misschien zelf overweegt om terug te keren in het onderwijs..kom praten!
We staan aan de vooravond van een hopelijk mooie feestmaand. Gisteren werd
gestart met Sint Maarten. In de kleutergroepen waren mooie lampions gemaakt en
werden de liedjes geoefend terwijl de kleuters in een optocht door de gangen
gingen.
Morgen komt de Sint aan in Nederland. We hebben er zin in. Op school hebben we
weer een mooi verhaal voorbereid. We gaan natuurlijk weer lootjes trekken met de
groepen 6-7-8, schoenen zetten, pietengym voor groep 1-5 en Sint komt op school
op bezoek.
Fijn Weekend, Romana
Agenda tot 24 december (activiteiten o.v.b. van Coronamaatregelen)
16 november
17 november
19 november *
(’s middags)
22 november
22 november *

STUDIEDAG – Leerlingen vrij
Groep 7B gaat naar Corpus, aangepaste schooltijden tot
ver in de middag (+/- 15:45) zie brief van de leerkracht.
Oudergesprekken groepen 1/3
Ouder/kindgesprekken groepen 4-8
Vanaf deze week is er een oudervragenlijst beschikbaar,
deze wordt op alle Sophiascholen uitgezet.
Oudergesprekken groepen 1/3
Ouder/kindgesprekken groepen 4-8 (’s middags,
bovenbouw misschien begin van de avond)
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24 november *

Oudergesprekken groepen 1/3
Ouder/kindgesprekken groepen 4-8 (’s middags,
bovenbouw misschien begin van de avond)

3 december
21 december
22 december
23 december
24 december
25 december t/m
7 januari

Sinterklaasviering op school
Kerstmusical groepen 7
Kerstdiner ‘s avonds
Kerstviering en opruimen
Vrije dag
Kerstvakantie

*Sommige groepen zullen hun gesprekken naar een andere datum verplaatsen, u krijgt dit dan
van de leerkrachten zelf te horen.
Sint op bezoek
Wij kijken ernaar uit om alle kinderen van De Klarinet weer te zien tijdens ons bezoek
aan school. Vind je het leuk als wij ook thuis bij je aankloppen? Stuur dan een WhatsApp
naar 06 3053 7131 of mail naar info@wiekloptdaar.nl. De regelpiet neemt dan contact met
je op! Hartelijke groet, Sint en Piet.

Ouder- en ouder/kindgesprekken
De gesprekken zijn in principe op school, wij zorgen voor een setting waarin 1,5
meter afstand gehouden kan worden. Wilt u liever een online gesprek of heeft u op
het moment van het gesprek (milde) klachten, dan
kunt u dit bij de leerkracht aangeven en sturen we
een Googlemeet link voor het gesprek.
Het is niet de bedoeling dat broertjes/zusjes
meegaan naar het gesprek van een ander kind van
het gezin.
Wilt u iets bespreken met de leerkracht waar het
kind niet bij is, dan is er de mogelijkheid om het kind een paar minuten voor tijd
het gesprek uit te “sturen”. Dit kan ook van de kant van de leerkracht het geval
zijn.
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Activiteiten die in deze omgeving worden georganiseerd
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