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                 Schoolnieuws november 2020 

 
Afwezigheid juf Twiggy  
 
Juf Twiggy (groep 3) zal voorlopig niet op school zijn. Juf Rhodé Nijhof zal haar vervangen. Hoe lang juf 
Twiggy afwezig zal zijn, is nog niet bekend.  
 
De reden waarom Twiggy er niet is, is helaas niet zo fijn. Haar man is al jaren onder behandeling voor 
lymfeklierkanker. De aankomende tijd zal hij weer een aantal behandelingen moeten ondergaan wat 
natuurlijk een behoorlijke impact heeft op het hele gezin. We wensen Twiggy en haar gezin heel veel sterkte 
met alles! 
 
Juf Esther is zwanger 
 
Juf Esther (groep 4) heeft ons het leuke nieuws verteld dat ze in verwachting is. Namens ons allemaal van 
harte gefeliciteerd! Esther heeft aangegeven dat ze verwacht begin april met verlof te gaan. We zullen de 
ouders van groep 4 per mail op de hoogte houden hoe t.z.t. de vervanging geregeld gaat worden.  
 
Corona 
 
Wij merken dat het weer steeds drukker wordt met het brengen en halen van de kinderen.  
Bij deze willen we nogmaals vragen om ervoor te zorgen dat er voldoende afstand wordt gehouden.  
Kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. Mocht het toch wenselijk zijn om de kinderen te 
brengen, neem dan zoveel mogelijk bij de weg afscheid en kom niet het plein op.  
Ouders (en oppas) die kinderen komen halen, willen we vragen om zover mogelijk het plein op te lopen en 
zich daar te verdelen. Dit om een grote groep “aan straat” te voorkomen.  
 
 10 minuten gesprekken 
 
In de eerste weken van november houden wij voor alle groepen de 10-minutengesprekken.  
(groep 8- adviesgesprekken) Via de leerkracht heeft u per mail een uitnodiging ontvangen.  
 
Rekening houdend met de huidige maatregelen en de wensen van het team, hebben wij de volgende 
afspraken gemaakt:  

● Per gezin komt 1 ouder naar de gesprekken. Wilt u het gesprek als ouders samen doen, dan wordt het 
gesprek online gevoerd via Google Meet. Dit kunt u dan aangeven door een mail naar de leerkracht 
te sturen. 

● De voorlopig adviesgesprekken in groep 8 worden gehouden met 1 ouder en uw zoon of dochter. 
Ook hier geldt dat u aan kunt geven wanneer u het gesprek samen wil doen, dan wordt dit ingepland 
via Google Meet. 

● Indien u een online gesprek wenst: Wilt u vooraf bekijken of u via Google Meet het gesprek kunt 
voeren, zodat het gesprek voorspoedig verloopt. 
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● Wanneer u kiest voor een gesprek via Google Meet ontvangt u op de mail hiervoor een uitnodiging 
met een link waarop u kunt klikken om het gesprek te starten. We houden ons wel aan de 10 
minuten, zoals gepland.  

● We vertrouwen erop dat iedereen op een goede manier met de gesprekken via Meet omgaat. De 
privacy van een ieder wordt gerespecteerd. Gesprekken zijn uitsluitend voor de leerkracht en ouders.  

● Tijdens de gesprekken houden we afstand van elkaar en daarnaast dragen wij als leerkrachten een 
mondkapje. We willen u ook vragen in de school een mondkapje te dragen. 

● Tussen de 10 minuten gesprekken houden we 5 minuten vrij om te kunnen desinfecteren. 

Op dit moment kunnen we bovenstaande afspraken hanteren. We kunnen op dit moment niet voorzien of de 
regels blijven zoals ze nu zijn. Mochten de maatregelen strenger worden dan zullen we alle gesprekken via 
Google Meet gaan voeren. 
 
 Sinterklaas  
 
Het duurt nog even maar op donderdag 3 december zullen Sinterklaas en zijn pieten onze school bezoeken. 
De verwachte aankomst zal ongeveer 8.45 uur zijn (kinderen komen gewoon om 8.30 uur op school) en iets 
voor 12.00 uur nemen we afscheid van ze. I.v.m. alle Coronamaatregelen zal de aankomst en het afscheid 
alleen voor de kinderen van de school zijn en niet voor ouders en/of jongere broertjes/zusjes. 
 
De kinderen van de groepen 1 en 2 hebben donderdagmiddag vanaf 12.00 vrij.  
 
In de eerste weken van november ontvangt u middels een brief meer informatie hierover. 
 
 Open dagen voortgezet onderwijs 
 
Op dit moment zijn de volgende data bij ons bekend.  
Bekijk de website van de scholen voor de meest actuele informatie.  
 
Staring College en Marianum : ? 
 
Zone College:  
18 en/of 25 november - doe-middag  
 
Assink Lyceum:  
10 november - Beleef het Assink 
 
Flyer OR en de naschoolse activiteiten van beweegwijs 
 
In de bijlage een flyer namens de OR met een “vacature” voor penningmeester en OR leden en het overzicht 
van de naschoolse activiteiten van Beweegwijs. Intekenlijsten voor Beweegwijszijn bij elke groep te vinden.  
 
Overige activiteiten 
 
November 
Week 45 tm 48 10 minuten- en adviesgesprekken 
10 november Beleef het Assink Eibergen  
11 november GMR vergadering  
18-25 november Doe-middag Zone college 
20 november Bibliotheekbezoek groep 3  
24 november MR -OR jaarvergadering, online, uitnodiging volgt  
 
 
December  



2 december GMR vergadering 
3 december Sinterklaas op school, groep 1 en 2 om 12.00 uur vrij.  
17 december Kerstviering – info volgt 
18 december Alle kinderen om 12.00 uur kerstvakantie! 
 


