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Info:
Dit schooljaar zijn we doorgegaan met het wekelijks versturen van een nieuwsbrief. In eerste
instantie dachten we dit te doen tot de herfstvakantie, maar iedere keer blijkt dat er toch de nodige
mededelingen zijn. We gaan daarom nog even door met deze wekelijkse nieuwsbrieven.
En ook deze week ontvangt u als bijlage een brief van PCBO Leeuwarden (herfstbrief).
Corona blijft ons achtervolgen (zie ook de herfstbrief PCBO) en ook bij ons ontstaat er spanning.
Wanneer moeten we ons ziek melden, hoe gaan we straks de vervanging regelen, hoe beschermen
we onszelf. Hoe maken we een protocol dat duidelijk is en voldoende rugdekking geeft. Al met al
houdt het ons zeker bezig en kost het ons ook tijd. We willen echt ieder kind helpen en begeleiden,
ook als ze niet fit zijn en thuis moeten blijven, maar tot hoe ver gaan onze mogelijkheden? Daarom
moeten we soms ook wel een grens aangeven.
Eerst maar een weekje vakantie, nieuwe energie op doen en er dan weer tegen aan.

Verhuizing:
Er is al volop over de huisvesting en verhuizing gecommuniceerd. Maandag de 19e hebben we een
verhuisdag en ik zal een korte schets maken wat we gaan doen. Helaas kunnen we (gezien het
bovenstaande Corona verhaal) niet meteen een open huis organiseren, maar op deze manier hoop ik
u toch een beetje bij te praten.
Onze groepen 4 en 7 komen in de twee nieuwe lokalen, bovenaan de trap aan de rechterkant. De
klapdeuren zullen worden verplaatst, zodat we weer met z’n allen in één gang zitten. Deze lokalen
worden samen met de BSO ingericht als les/BSO lokaal. Bij deze lokalen zit ook een toiletgroep.
De gemeenschappelijke ruimte (nu groep 4) gaan we anders inrichten. Deze ruimte kan voor allerlei
activiteiten gebruikt worden. Hier komen o.a. de schoolbibliotheek en extra werkplekken voor de
kinderen en leerkrachten. Het kopieerapparaat verhuist naar de gang (hoek bij directieruimte).
Daarnaast hopen we na de vakantie gebruik te maken van een buitenberging, waardoor de entree er
verzorgder uit zal komen te zien.
Bovenstaande zaken pakken we in eerste instantie op met de middelen (materialen) die we nu
hebben. Ondertussen worden er wel plannen gemaakt (door deskundigen) om de inrichting her en
der passender te maken bij ons onderwijs en vooral ook praktischer. De entree zou bijvoorbeeld ook
deels als garderobe met kapstokken kunnen dienen, zodat er boven in de gang weer meer ruimte
ontstaat en het ook netter oogt. U begrijpt dat dit niet in de korte tijd tot de verhuizing gerealiseerd
kan worden, vandaar dat het eerst een tijdelijke vorm krijgt.
Het heeft nog wel wat voeten in aarde, maar we zijn er blij mee deze ontwikkelingen verder vorm te
kunnen geven.

Fotograaf:
In de tweede week na de herfstvakantie staat de schoolfotograaf gepland. U wordt hierover na de
vakantie geïnformeerd.

Personele aangelegenheden:
Ook deze week weer uitval van een collega met klachten. Vrijdag zal de test plaatsvinden en we
hopen maar weer op een goede uitslag. Zoals al eerder aangegeven: mocht er positief getest
worden, dan brengen we u absoluut op de hoogte.

Bijzonder uitje voor de familie Meijer:
Wat een verrassing afgelopen
maandagochtend! Rond een uur of negen
kwam er een limousine voor school rijden! Op
de deur stond duidelijk te lezen wie de
gelukkige was; NIELS. Niels is nieuw op school
en zit in groep 8a. Omdat Niels een
hersentumor heeft, ziet iedereen regelmatig
een rolstoel of rollator voorbijkomen in de
gang. Stichting Make a Wish regelde voor hem
en zijn gezin een onvergetelijk uitje voor twee
dagen naar de Efteling. Ook Marleen en juf
Irene gingen natuurlijk mee. De kinderen van
groep 8 mochten ook even in de limo stappen.
Maar terwijl Niels de achtbaan Baron 1898
uitprobeerde, moest de rest van de klas hard aan het werk. Volgens Niels was het geweldig!

Planning:
Hieronder de planning voor de komende schoolweken (week 42 en 43)
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Datum
12/10
13/10
14/10
15/10
16/10

Activiteit
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie

Activiteit

Maandag

19/10

Directie aanwezig

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

20/10
21/10
22/10
23/10

Verhuisdag
Alle kinderen vrij
Programmeren 6 t/m 8
13.00 OR

Directie aanwezig
Directie aanwezig
Nieuwsbrief

