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Beste ouders/verzorgers,
Inmiddels is het eind oktober en hebben we de eerste vakantie van dit schooljaar al achter
de rug. Waarschijnlijk is deze door alle beperkingen anders verlopen dan jullie vooraf
bedacht hadden, maar hopelijk heeft iedereen wel deze tijd kunnen benutten om lekker uit
te rusten en de accu weer op te laden. In deze nieuwsbrief weer een aantal belangrijke
zaken die we met jullie willen delen.
Corona update
Helaas hebben we nog weinig signalen dat het echt beter gaat met het aantal
coronabesmettingen in ons land. De maatregelen die nu zijn ingesteld zullen dan ook nog
wel even blijven duren.
Dat betekent:
- het continurooster wordt verlengd, dus ook na de kerstvakantie.
(komende week volgt een enquête over het definitief invoeren van een
continurooster)
- zo min mogelijk externen in de school. Als er externen zijn, is dat op uitnodiging van de
school en houden ze zich aan de richtlijnen van de RIVM
- veelvuldig handen wassen
- traktaties mag, maar voorverpakt
Verderop in deze nieuwsbrief geef ik aan wat dit voor de decemberfeesten betekent.
Op onze website vindt u een Coronatabblad waarop alle maatregelen staan en de beslisboon
die u kunt raadplegen bij het al dan niet thuisblijven van uw kind.
Enquête
Deze week heeft uw oudste kind bij ons op school een strookje mee naar huis gekregen
waarop een inlogcode staat voor een enquête.
Dit is een enquête voor de ouders en gaat over de veiligheid op school.
U zou ons er echt mee helpen als u deze invult.
Het hoeft maar door één van de ouders te worden ingevuld en voor maar 1 kind in uw gezin.
De uitslag zal ik in de volgende nieuwsbrief benoemen.
Sint en Kerst
Zowel Sinterklaas als Kerst worden op school uitbundig gevierd, Vanwege alle
Coronamaatregelen vieren we het dit jaar even iets anders, maar….. goed nieuws Sinterklaas
is welkom.
Omdat hij een oude man is moeten we heel voorzichtig met hem zijn en dat houdt in:
- geen massaal intochtfestijn op straat (of met alleen de kinderen)
- geen bezoek aan de klassen, Sint blijft op één plek in de school (theater)
- aan de Pieten is gevraagd om niet met teveel mee te komen, en niet te strooien. (uitdelen

is wel een optie.
De Sintcommissie is nu bezig om dit allemaal in een mooi programma voor deze dag te
verwerken!
Ook Kerst zullen we niet uitbundig vieren met bv een Kerstmarkt en een ontbijt waarbij
iedereen wat meebrengt. Hoe we het wel gaan vieren wordt momenteel bedacht. Het zal
sowieso weer een mooi en sfeervol feest worden.
Nieuws van de MR
Op dinsdagavond 27 oktober heeft de tweede MR-vergadering plaatsgevonden. Op de
eerste plaats een welkom aan Armanda, die vanaf nu plaats zal nemen in de MR. Tijdens
deze avond zijn verschillende onderwerpen ter sprake gekomen. Natuurlijk is uitgebreid
stilgestaan bij de situatie omtrent Corona. Vooralsnog lijkt het team op Jong Leren nog
redelijk goed te ontkomen aan het virus. Slechts groep 4 heeft enkele dagen geen fysiek
onderwijs gekregen. Verder zijn er geen klassen geweest die thuis moesten blijven door
afwezigheid van leerkrachten. Dat is erg fijn. Natuurlijk wordt er op stichtingsniveau wel
gesproken over het doorzetten van de huidige maatregelen, het Sinterklaasfeest en de
kerstviering. Er wordt gekeken hoe in de december in aangepaste vorm stil kan worden
gestaan bij het Sint- en Kerstfeest.
Een tweede onderwerp waar uitgebreid over gesproken is, is het rooster op JongLeren. We
willen onderzoeken onder leerkrachten en ouders welke wensen er zijn om terug te gaan
naar de oude situatie of het huidige rooster te continueren. Daarnaast is het ook denkbaar
om meerdere veranderingen door te voeren. Andere modellen, zoals 5 gelijke schooldagen
en gelijke dagen (lesuren) voor onderbouw en bovenbouw, bieden ook mogelijkheden. De
komende week zal er een onderzoek opgezet worden, zodat iedereen zijn of haar mening
hierover kan geven. Er wordt naar gestreefd om begin december de resultaten van het
onderzoek binnen te hebben.
Verder is kort stilgestaan bij de stand van zaken m.b.t. het Greenteam, de verkeersveiligheid,
kinderraad en de schoolbegroting. Op 9 december a.s. komt de MR opnieuw bij elkaar voor
het volgende overleg.
Wecycle
We zijn flink elektrische apparaten aan het verzamelen. Omdat het nu niet mogelijk is om de
school in te komen, staat ’s morgens bij de poort een bak waar u de apparaten in kunt doen.
Tot 13 november kunt u de apparaten inleveren.
Herfstkraam
Wauw.... wat ging dat snel met de verkoop. Alles binnen een half uur verkocht. Natuurlijk
beseffen wij dat er een aantal kinderen/ouders nu teleurgesteld zijn omdat zij ervan
uitgingen dat er donderdag ook nog een kraampje zou staan.
Helaas, door Corona, hebben we moeten besluiten geen soep te verkopen maar de
vogeltaartjes en de potjes jam vlogen razendsnel de schooltuin uit.

Vergeet u niet het lege statiegeld potje in te leveren bij de leerkracht?
Dan krijgt uw kind een euro mee terug naar huis.
Komende activiteiten
Woensdag 4 november
Woensdag 4 november
Donderdag 5 november
16 t/m 20 november
donderdag 19 november
woensdag 25 november

juf Marielle jarig
digitale enquête over schooltijden
préadviezen groep 8
groep 1/2 vrij
juf Marjo jarig
Studiedag team, kinderen vrij

Tot zover deze 3e nieuwsbrief van dit schooljaar.
Volgende nieuwsbrief: 27 november
Met vriendelijke groeten,
Kees Willemse, directeur

