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Nummer 06   31e jaargang   vrij 19 nov. t/m vrij 03 dec. 2021  
 

Do 25-11/Vrij 26-11 Studie2daagse. Alle leerlingen hebben vrij. 
Vrij 03-12 Sinterklaas op school. Alle leerlingen om 12.30u uit. 

 

Geachte ouders, verzorgers, 

 

Het was een bijzondere week deze week. Na de persconferentie van vrij jl. stonden alle 

“coronaseinen” weer aan. Gelukkig hebben we inmiddels aardig wat ervaring opgedaan met de 

organisatie van activiteiten in coronatijd. Daardoor konden activiteiten als ANWB Streetwise en de 

infoavond VO doorgaan. 

 

U zult begrijpen dat wij de komende periode waarschijnlijk steeds vaker moeten anticiperen op het 

overheidsbeleid van dat moment. Verderop in deze nieuwsbrief staan de huidige afspraken voor u op 

een rijtje. 

 

Fijn weekend allemaal! 

 

Namens het team.  

Met vriendelijke groet, 

Leendert Kroes 

Directeur 

 

Corona-afspraken 

1. Kom alleen school binnen als dat echt nodig is, zodat het aantal interne ontmoetingen tot een 

minimum beperkt blijft. 

2. Waar mogelijk doen we afspraken met ouders via videobellen. Een afspraak kan ook nog altijd 

op school plaatsvinden met in achtneming van alle maatregelen als ventileren, 1.5m etc. Dit 

wordt door de leerkracht bepaald. 

3. Per schoolactiviteit bekijken we wat er mogelijk is.  

4. Alle klassen hebben ramen open staan voor de ventilatie. In deze periode kan het dus 

voorkomen dat het een stuk kouder in de klas is. Derhalve het verzoek om uw kind een warme 

trui aan te doen of zich hierop te kleden. 

 

Studie2daagse 

Onze studie2daagse van aankomende week gaat door. We gaan samen met onze clusterschool De 

Voorpoort aan de slag met een communicatietraining. We maken hierbij gebruik van het Process 

Communication Model (PCM). De basisgedachte van PCM is communicatie met elkaar vanuit een 

positieve grondgedachte. Voor meer info klik op: Process Communication Nederland  

 

Sinttoneel 

Eerder deze week heeft u bericht gehad dat het Sinttoneel niet doorgaat in de Meenthe. In plaats 

daarvan wordt het toneel gefilmd en vervolgens getoond op school in de eigen klas. 

https://processcommunication.nl/
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Sinterklaasfeest 3 dec. 

In overleg met de MR is besloten dat de leerlingen op vrij 3 dec. om 12.30u uit zijn. 

 
De Verkeersquiz Zwartewaterland is online 

  

Ja, het is nu eindelijk zo ver… de enige échte online verkeersquiz Zwartewaterland is nu online. Test je 

kennis met de verkeerquiz en klik op de onderstaande link.) 

 

https://verkeersquiz-zwartewaterland.vvn.nl/ 

 
Discozwemmen 20 november geannuleerd 

 
Gezien de huidige situatie en de nieuw te nemen maatregelen heeft het zwembad helaas moeten 

besluiten het Discozwemmen op 20 november te annuleren. 

 
Ze hopen volgend jaar op 22 januari de eerstvolgende Swimming Disco te organiseren en hopelijk 

mogen zij dan ook weer op ieders medewerking rekenen! 

 

  
 

https://verkeersquiz-zwartewaterland.vvn.nl/

