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Nieuws van de directeur
Zelftesten
Alle basisscholen ontvangen een voorraad zelftesten, waarmee de leerlingen van groep 6,7 en 8
zich tweemaal per week kunnen testen.
Er is gisteren maar een gedeelte van de bestelling geleverd. Daarom krijgen vandaag de kinderen
ieder twee zelftesten mee. Volgende week verwachten we de rest en delen we weer verder uit.
Van de website van Rijksoverheid:
Minister Slob: ,,Vanwege het hoge aantal coronabesmettingen vragen we van
onderwijspersoneel, leerlingen en ouders zich te houden aan de verscherpte maatregelen, zoals
mondkapjes in de gang, looproutes in het gebouw en ouders buiten de school. Ik zie dat veel
scholen hier voortvarend mee aan de slag zijn gegaan. (…)
Zo kunnen we er samen voor zorgen dat we verspreiding van het virus tegengaan en scholen
verantwoord open kunnen blijven. Dat is ons gezamenlijke doel.”
Laten we er samen voor zorgen, dat deze ongewenste situatie voor iedereen dragelijk blijft.
Goodiebags
Verderop in deze bief leest u over een initiatief van de gemeente en Driemaster om te
informeren over toeslagen en regelingen. In de loop van volgende week ontvangen de kinderen
een tasje om mee naar huis te nemen.
Beslisboom
In de bijlage vindt u de nieuwste beslisboom, waarin weer het een en ander in gewijzigd is.
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‘Appeltje voor de Dorst’
Is een initiatief van de gemeente Kaag en Braassem en de Driemaster om ouders te
informeren over de meeste toeslagen en regelingen.
Inhoud:
Gymtasje, een kleurwedstrijd en…. belangrijke informatie voor de ouder(s)

Op maandag 13 en dinsdag 14 december rijdt de camper van de Driemaster langs alle scholen
om de gymtasjes af te leveren. Iedere leerling in de gemeente Kaag en Braassem krijgt een tasje
met wat leuks en lekkers. Ook hebben wij aan de ouders gedacht:
In het tasje zit een waaier met de meeste gemeentelijke en overheidsregelingen. In de waaier
vind u ook informatie over hoe u deze regelingen en voorzieningen kunt aanvragen, waar u meer
informatie kunt vinden en hoe u hulp hierbij kunt vragen.
Heeft u meerdere kinderen op school en krijgt u daardoor 2 of meer waaiers? Dan kunt u de
waaier(s) aan iemand anders geven. Zo zorgen wij er met z’n allen voor dat er zo veel mogelijk
inwoners weten waar zij mogelijk recht op hebben.
Bij de actie hoort ook een kleurwedstrijd met leuke prijzen. Op de kleurplaat leest u hoe uw kind
mee kan doen.

