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Nienke Kerkvliet
groep 8
Filip Pietrzak
groep 7
Annelinde Straathof groep 5

Directie

Nieuws van de directeur
Sinterklaasviering
Vandaag was Sinterklaas bij ons op bezoek.
In de speelzaal van de kleuters stond een mooie stoel voor hem klaar en mochten er
groepen om beurten bij hem op ‘bezoek’. Er is gezongen en gedanst, er mochten
vragen aan Sint gesteld worden en bij het weggaan kreeg de groep een zak met
cadeautjes mee en strooigoed. De groepen in de bovenbouw hebben surprises voor
elkaar gemaakt, er zaten weer prachtige creaties tussen!

Advies van RIVM veranderd
Gisteren heeft het ministerie van Volksgezondheid op advies van de RIVM een van de
richtlijnen veranderd. Wat is er veranderd?
•

•
•

Kinderen en volwassenen met milde klachten kunnen zich voortaan thuis testen.
Bij positieve testuitslag van zelftest moet er alsnog een PCR her-test bij de GGD
gedaan worden.
Voor ernstig zieke of kwetsbare kinderen/volwassenen is het advies om altijd bij
de GGD te laten testen.
Wie aanhoudende milde klachten heeft (neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest of een verhoging tot 38 graden) is het advies om altijd een
GGD test doen.

De overige richtlijnen blijven gelijk. Dat betekent nog steeds dat bij een positieve uitslag
van een zelftest in het gezin, het hele gezin in quarantaine moet en dat iedereen op de
5e dag een PCR test bij de GGD moet laten doen.
MR

Dinsdag 30 november heeft de MR vergaderd.
Over de volgende punten is gesproken:
- De aangebrachte wijzigingen in de Schoolgids. Hiermee is dit punt afgerond.
- De aangescherpte coronamaatregelen voor scholen.
De Klimboom handelt volgens de adviezen en regels van de overheid.
- Het ouderportaal in Parnassys: De MR heeft gediscussieerd over de voor- en
nadelen van dit portaal. Dit onderwerp vraagt om nader onderzoek en zal de
volgende keer weer op de agenda staan.
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Lunchpauze-hulp
Tijdens de lunchpauze spelen de groepen om beurten buiten. Meester Thomas en juf
Linda v. R. begeleiden dit samen met een hulpouder, zodat de leerkracht even kan
pauzeren. Hulpouders ontvangen hier een vergoeding voor, een vrijwilligersbijdrage.
Per januari hebben we op woensdag nog een hulpouder nodig!
Wie kan ons helpen? Vertel het een teamlid of mail dit naar adm.klimboom@ssba.net.
Een keer meelopen om te ervaren, dat kan altijd.

