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Hallo kinderen, ouders en leerkrachten,
Wat is het toch een hectische tijd.
Het coronavirus maakt wederom zijn opmars.
Natuurlijk hebben we daar op school ook veel last van.
Gelukkig is er nog niemand besmet. Wel is er al een aantal leerkrachten uit voorzorg
getest, omdat ze verkouden waren. Gelukkig allemaal negatief.
Ze zijn dan gemiddeld een dag of drie, soms zelfs vier dagen afwezig.
Het is ons, op één keer na, gelukt om voor vervanging te
zorgen. Maar het wordt wel iedere keer lastiger.
We doen ons uiterste best, maar volgens mij zal het niet lang meer duren en dan zullen we
helaas ook groepen naar huis moeten sturen.
Via de mail en met een pushbericht brengen we u hier dan
van op de hoogte. Checkt u aub regelmatig uw mail!
Kinderen krijgen dan werk dat ze thuis moeten maken.
Het is allemaal niet ideaal, maar we hebben echt geen
andere opties meer.
Nu maar duimen dat het aantal besmettingen snel weer
terugloopt.
Extra ventileren
Vanwege het coronavirus proberen wij op school zoveel mogelijk te ventileren.
Soms komt het dan wel eens voor dat het even wat frisser in de klas is.
Het is dan fijn als er even een vestje aangedaan kan worden.
U mag uw kind dan ook een vestje meegeven, dat op school kan blijven hangen.
Tot slot ook wat positief nieuws:
Ook dit jaar doen we weer mee aan schoolfruit en zijn we ingeloot.
Vanaf begin november krijgen we weer drie keer per week fruit.
Op welke dagen weten we nu nog niet. We houden u op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Leon Michielsen

Kinderboekenweek 2020 '… en toen ? '
Op woensdag 30 september is officieel de landelijke Kinderboekenweek van start gegaan.
Het thema is 'en toen'.
We gaan met een tijdmachine even terug in de tijd om zo iets meer te weten te komen
over de steentijd, de tijd van de Grieken en Romeinen, de riddertijd, de watersnoodramp
en de Tweede Wereldoorlog.
Kinderen voor Kinderen maakte speciaal voor de Kinderboekenweek 2020 het lied ‘En toen?’.
De bijbehorende clip werd opgenomen in het Rijksmuseum in Amsterdam.
Leuk om samen met uw kind te bekijken.

Zoals u weet stimuleren wij op school het lezen van boeken.
We hebben in onze schoolbieb de allernieuwste lees- en prentenboeken!
De kinderen mogen elke week nieuwe boeken uitzoeken onder begeleiding van
onze biebmoeders.
Vindt u het ook leuk om een paar uurtjes te helpen bij het uitlenen van de boeken?
Meld u zich dan aan bij Juf Marijke van de receptie.
Ook kunnen de kinderen in de bibliotheek bij o.a. winkelcentrum Heksenwiel gratis boeken
lenen.

Kleding inzameling 4 november 8:30 uur
Beste ouders en verzorgers,
De oudervereniging zamelt ook dit jaar weer kleding in.
Het geld dat we daarmee verdienen gaat volledig naar de
activiteiten die we organiseren voor de kinderen rondom alle feestdagen.
Bag2School zal de kleding ophalen op woensdag 4 november.
Vanwege de RIVM richtlijnen mogen de zakken met kleding alleen op woensdagmorgen
4 november om 08:30 uur bij de hoofdingang gezet worden.
Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling!
Met vriendelijke groeten, De oudervereniging

Uitslag GMR verkiezingen
De samenstelling van de GMR in het nieuwe schooljaar ziet er als volgt uit.
De nieuwe en/of herkozen leden staan in kleur.

Zittingstermijn*
De nieuwe ouderleden zijn gekozen voor een termijn van 4 jaar. Alleen Patricia Titulair volgt
Aernoud Jongepier op met een resttermijn van 2 jaar.
De medewerkers zijn ge/(her)kozen voor een periode van 4 jaar.
Alleen Sandra van Rossum volgt Marja de Bie op met een resttermijn van 2 jaar.
Met vriendelijke groet, Namens GMR INOS verkiezingscommissie, Petra Haverman,
Ambtelijk secretaris GMR INOS. E: GMR@INOS.nl

De volgende nieuwsbrief
verschijnt op woensdag
25 november 2020

