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NIEUWS

* Vrijdag 3 december geen
gymnastiek

Richtlijnen RIVM
Op dit moment wijzigen de richtlijnen regelmatig en grijpt het virus
om zich heen. Voor ons als school vinden wij het belangrijk om zolang
mogelijk open te blijven en goed onderwijs aan te bieden. U hebt deze week via Klasbord de laatste richtlijnen van ons ontvangen. Bij deze nieuwsbrief vindt u het laatste protocol van de PO raad.
Mocht u twijfelen of uw zoon/dochter wel naar school toe mag kunt
u contact met ons opnemen, maar veiligheid voorop. We willen het
risico zoveel mogelijk beperken, vandaar dat ouders niet meer in de
school komen. Na schooltijd bent u welkom voor bijvoorbeeld een
oudergesprek of een andere vraag, maar wel graag met mondkapje
op en inachtneming van alle regels corona regels en bij voorkeur
graag vooraf even bellen.
Als school doen we er alles aan om vervanging te vinden bij ziekte,
maar door de corona is de druk hoog en kan het voorkomen dat dit
niet gaat lukken omdat alle invallers en werelddocenten al elders
worden ingezet. Het kan dus voorkomen dat we dan overschakelen
naar thuisonderwijs, dit heeft niet onze voorkeur, maar als het echt
niet anders kan dan moeten we wel.

* Vrijdag 3 december Sinterklaas op
school
* Maandag 13 december Schoolverpleegkundige niet op school maar in
Bolsward
* Donderdag 23 december kerstdiner
op school
* Vrijdag 24 december zijn alle
leerlingen vrij

Volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 23 december2021

Ouderbijdrage
Begin november hebben alle ouders een mail ontvangen om de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Voor een aantal zaken krijgen wij echter geen geld en moeten we dit zelf zien te financieren.
Het gaat dan om bijvoorbeeld om kosten voor sinterklaas, kerstvieringen, paasvieringen, afscheid groep 8 enzovoorts. Voor deze activiteiten vragen wij een (vrijwillige) ouderbijdrage van de ouders. In overleg met de MR is de ouderbijdrage voor dit schooljaar vastgesteld op
€ 30,00 per leerling. Mocht het voor u lastig zijn om de ouderbijdrage
te betalen dan kunt u contact opnemen met Linda, we zullen nooit
kinderen uitsluiten van activiteiten!
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Nieuwe leerling in groep 1, groep 4 en groep 6
Woensdagochtend hebben we in verschillende groepen kennisgemaakt met drie nieuwe leerlingen. Na de kerstvakantie komen Sanne (groep 1), Jelte (groep 4) en Tieme (groep 6) tijdelijk bij ons op school. Tieme heeft lang
geleden nog bij juf Douwtsje in groep 1 gezeten. De Reinbôge is dus niet onbekenden het gezin gaat tijdelijk in
Dedzjum wonen. Wij wensen ze veel plezier bij ons op school.

Sinterklaas op school
Vrijdag 3 december komt Sinterklaas met zijn pieten bij ons op school, tenminste als alles goed en hij ons niet vergeet…. Ouders zijn welkom op het plein maar wel op 1,5 meter afstand van een volwassene.

Kerstfeest
Donderdagavond 23 december vieren wij met elkaar het kerstfeest op school. De kinderen worden in een echte
kerst outfit op school verwacht. Meer informatie ontvangt u via Klasbord van de kerstcommissie.

Nationaal schoolontbijt
Begin november hebben we met de hele school meegedaan aan het Nationaal Schoolontbijt. Wat een mooie start hebben we
met z’n allen gehad en natuurlijk heerlijk gesmuld van het ontbijt!

Schoolfruit
Yes, we zijn wederom ingeloot! Twee weken geleden zijn we gestart met schoolfruit. Drie keer per week, namelijk
op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen verschillende fruit en groente soorten aangeboden. Deze
week stond rettich op het programma. De één vond het lekker, maar de ander niet zo.
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