Nieuwsbrief november 2021 [aangepaste versie voor publicatie op www.cbsderank.net]
Hierbij de nieuwsbrief van november 2021, waarin ik u meeneem in de afgelopen en de komende tijd.
Zo hebben we met elkaar een fantastische ‘Meet-en-Greet’ achter de rug. Hoe fijn om iedereen weer te zien en
te spreken. Daarna waren alle ouders en kinderen van harte welkom voor de kindgesprekken. Heerlijk dat dat
weer in school kon plaatsvinden. Daarnaast hebben we een mooie nazomer met een fijne herfstvakantie
gehad. Het was tijd om te genieten van de omgeving en de rust, want het blijven hectische tijden.

Dankdag 2021 (toegevoegd bericht)
U bent middels Parro uitgenodigd voor de dankdagdienst van woensdag 3 november a.s.
Er zijn collega-scholen binnen Wezep die inmiddels besloten hebben de dankdagdienst te annuleren. Dit heeft
te maken met besmettingen en klassen die thuis zijn.
De dankdagcommissie heeft contact gehad met de Kruiskerk én wij hebben geen besmettingen onder de
leerlingen en onder de teamleden. Dit maakt dat wij hebben besloten de dienst van woensdag gewoon door te
laten gaan. U bent daarbij van harte welkom.
Het is wél verstandig om de maatregelen van de kerk hierbij te hanteren. Hierbij gaat het om de anderhalve
meter tussen volwassenen én het ontsmetten van de handen. Bij klachten blijft u natuurlijk thuis, maar houdt
ook vooral de algemene nieuwsberichten van vanavond en/of morgen goed in de gaten. Mocht het vanuit
actuele ontwikkelingen toch noodzakelijk zijn de dankdagdienst te annuleren, dan laten we dat via Parro
weten.
In Parro kunt u de uitnodiging met de bijbehorende tijden terugvinden.
Denkt u aan het inzamelen van de goederen voor de Tweede Mijl en aan de spulletjes voor het ontbijt?

Wist u dat?
•
•

•
•
•
•

… er nieuwe doeltjes op het voorplein staan?
… de nieuwbouw weer een klein stapje verder is? De klankbordgroep heeft overleg gehad over de
situatie en hoe de komende tijd er uit gaat zien. Er komt een nieuwsbrief vanuit de gemeente, die ik
t.z.t. ook met u zal delen.
… Sinterklaas op 13 november weer in Nederland aankomt? Wij het Sinterklaasfeest vieren op vrijdag
3 december?
… iedere groep een boek heeft gekregen met de Kinderboekenweek?
… alle fietsen weer winter-proof zijn met dank aan de verkeersouders?
… groep 5 mensen in het Sint-Jansdal (Harderwijk) heeft verrast met zelfgemaakte bloemen?

Corona-maatregelen.
Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief wordt er druk overlegd in Den Haag over de te nemen stappen
rondom corona, waardoor we opnieuw heen en weer worden geslingerd tussen hoop en vrees over
aanvullende maatregelen. Gelukkig mogen de scholen (vooralsnog) openblijven en waar het kan zullen we
zorgen dat we u blijven uitnodigen op school.
Dit zegt de GGD over corona-gerelateerde klachten bij kinderen van 4-12 jaar (Bron: Rijksoverheid.nl):

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Mogen naar school bij verkoudheidsklachten (zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen of
keelpijn), bij bekende chronische luchtwegklachten, of bij astma of hooikoorts (zonder koorts of
benauwdheid).
Als school adviseren wij u bij meerdere klachten tegelijk uw kind preventief thuis te houden en de
ontwikkelingen van de klachten goed in de gaten te houden.
Kinderen blijven thuis als zij een huisgenoot of contact zijn van iemand met corona.
Kunnen getest worden met verkoudheidsklachten, maar moeten dan wel thuisblijven tot ze de uitslag
hebben.
Blijven thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. Laat uw kind altijd testen bij zwaardere
klachten.
Blijven thuis en laten zich testen als een huisgenoot corona heeft.
Blijven thuis en laten zich testen als zij nauw contact hadden met iemand met corona of als zij op
school contact hadden met iemand met corona. Kinderen tot 13 jaar die in dezelfde groep zitten als
een besmet kind of medewerker hoeven niet in quarantaine als zij zelf geen klachten hebben. Hebben
zij wel klachten? Dan blijven zij thuis en laten zich testen.
Zijn zij zelf minder dan 6 maanden geleden positief getest op corona? Dan hoeven zij niet thuis te
blijven als een huisgenoot corona heeft of als zij nauw contact hebben gehad met iemand met corona.
Is uw kind erg ziek? Bel uw huisarts.

Wel/geen ouders in school?
We blijven voorzichtig, want het lijkt erop dat het ons op deze manier lukt om zoveel mogelijk de besmettingen
buiten de deur te houden. Natuurlijk kunnen we niet te vroeg juichen, maar het zorgt er wel voor dat we zo
voorzichtig willen blijven. U mag gerust even binnenlopen om een traktatie af te geven, maar we nodigen u nog
niet uit in de groep. De leerkracht spreken, dat kan, maar op afspraak, zodat we goed kunnen inschatten of er
een ruimte beschikbaar is en afstand gegarandeerd kan worden. We waren van plan kijkmomenten te
organiseren in de groepen. Gezien de huidige ontwikkelingen, stellen we dit nog even uit. Natuurlijk kunt u
altijd mailen, of bellen na lestijd.

Agenda november-december
Voor uw overzicht nog even wat belangrijke data op een rijtje:
Woensdag 3 november – Dankdag en schoolontbijt
Woensdag 3 november – Inleveren formulieren speculaasactie
Vrijdag 19 november t/m 22 november – Lang weekend vrij
Vrijdag 3 december – Sinterklaas
Donderdag 23 december – Kerstviering (u hoort nog hoe of wat)
Vrijdag 24 december – Vrij
Maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari – Kerstvakantie
De komende tijd werken we met OJW (Oriëntatie op Jezelf en de Wereld) met elkaar aan de thema’s ‘Gouden
Eeuw’, ‘Ontdekkingen’ en Kerst.

Vakanties schooljaar 2021-2022 (herhaling)
Eerste schooldag – 30 augustus 2021
Herfstvakantie – 16 t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie – 24 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie – 18 februari t/m 27 februari 2022
Goede vrijdag – 15 april 2022

Pasen – 17 en 18 april 2022
Meivakantie – 23 april t/m 8 mei 2022 (incl Koningsdag)
Hemelvaartsdag en vrijdag er na – 26 en 27 mei 2022
Pinksteren – 5 en 6 juni 2022
Kampweek – 20 t/m 24 juni 2022 (kleuters vrij, overige groepen school)
Zomervakantie – 8 juli t/m 21 augustus 2022

De studiedagen en extra vrije dagen:
Vrijdag 19 november 2021 t/m maandag 22 november – lang weekend vrij
24 december 2021 – vrijdag voor de kerstvakantie – vrij
18 februari 2022 – vrijdag voor de voorjaarsvakantie – vrij
28 februari 2022 – studiedag – kinderen vrij
14 april 2022 – studiedag – kinderen vrij
8 juli 2022 – vrijdag voor de zomervakantie - vrij
Hartelijke groet, namens het hele team,
Christa Mensonides
Directeur

