Jenaplan leef- werkgemeenschap “School met de Bijbel”, Schoolstraat 6, 4693 BG Poortvliet

Nieuwsbrief november 2021

Schoonmaak
Ouders BEDANKT!!!!.
Wat waren er veel ouders en wat is er hard gewerkt. De school ziet er weer spik en span uit.
Nogmaals bedankt!

Actie-groepsfoto’s
Meneer Aart heeft weer schitterende groepsfoto’s gemaakt. De foto’s zijn nu allemaal uitgedeeld.
De actie heeft € 85,- opgebracht. Het bedrag wordt overgemaakt naar ‘Woord en Daad’ voor Jonathan.
Weer nieuwe maatregelen!
Afgelopen vrijdag hebt u kunnen horen dat de landelijke regels flink zijn aangescherpt.
Ook voor de school heeft dit een aantal consequenties.
De 1 ½ m maatregel blijft van kracht.
Ouders die een taak hebben binnen de school houden afstand van alle andere volwassenen.
Ook op het plein blijft deze regel van kracht.
Het bezoek aan school wordt nog meer beperkt.
Alleen op afspraak bent u welkom op school.
Ouders en externen die deel uitmaken van het rooster kunnen zonder afspraak binnekomen (denk aan
overblijfouders, ouders voor de keuzecursus, juf Alyssa van de bibliotheek, de ambulant begeleider).
Contact zal zoveel mogelijk weer digitaal plaatsvinden.
Het halen en brengen:
Groep 1-2: Ouders brengen hun kleuters naar het kleuterplein.
Groep 3-4: Ouders brengen de kinderen naar de zij-ingang van het lokaal van groep 3-4.
Groep 4-8: De kinderen komen zo veel mogelijk zelfstandig naar school!
Wanneer de bel gaat (8.25 uur en 13.10 uur) gaan de kinderen via de hoofdingang door
naar het lokaal.
Zoals u al weet, is de inloop op vrijdag hierdoor komen te vervallen.
Voor het halen van de kinderen kunt u het best op het plein staan om zo de 1 ½ meter afstand te houden
tot elkaar.
Wat moet u doen, als u volgens afspraak naar school komt:
• Op de dag van bezoek kunt u deze QR-code te scannen (zie afbeelding) en zo
een gezondheidsverklaring in te vullen of u neemt een papieren
gezondheidsverklaring mee. Deze kunt u aan het eind van deze brief vinden.
• Alle ouders gaan via de hoofdingang naar binnen
• Bij de hoofdingang kunt u uw handen ontsmetten.
• Daarna kunt u naar de desbetreffende ruimte gaan waar u wordt verwacht.

Wat te doen bij gezondheidsklachten
Houd de gezondheid van uw kind goed in de gaten. Laat uw kind meteen testen als het klachten krijgt die
passen bij corona zoals:
verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
hoesten
benauwdheid of kortademigheid
verhoging of koorts
plotseling verlies van reuk en/of smaak.
Zijn deze klachten aan de orde, maak dan een testafspraak bij de GGD via 0800-2035. Totdat de testuitslag
bekend is, blijft uw kind thuis en heeft geen contact met mensen buiten het huishouden.
Een kind met klachten, zoals hoesten, koorts of benauwdheid, dat niet getest is mag weer naar school als
het minimaal 24 uur volledig klachtenvrij is.
Bij aanhoudende milde klachten mag een kind na 7 dagen weer naar school.
Weeksluiting
De weeksluiting met ouders van groep 4-5 kan helaas niet doorgaan. We zullen proberen de viering op te
nemen. Via de Parro-app hoort u hier meer over.
Rapportfoliogesprekken
Maandag 29 november vinden de rapportfoliogesprekken plaats.
Gezien de landelijke ontwikkelingen kunnen de gesprekken niet fysiek op school gehouden worden. Daarom
zullen de gesprekken zoveel mogelijk via Google Meets worden gedaan.
Wanneer u liever telefonisch contact wil i.p.v. via Google Meets kunt u dat aangeven aan de
groepsleerkracht. De ouders van de kleuters worden gebeld.
Het inplannen en de gesprekken gebeurt weer via de Parro-app. De planning op de Parro-app wordt
maandagmiddag 22 november opengezet.
Kerstviering 2021
De kerstviering zal dit jaar plaatsvinden op donderdagavond 23 december in de gemeenschapsruimte.
Alleen de kinderen worden dan op school verwacht.
Om 20.30 uur kunt u de kinderen op het schoolplein ophalen. We willen proberen om de viering dan met u
op een mooie manier gezamenlijk af te sluiten. Zorg dat u klaar staat!
We vragen u om de 1 ½ meter aan te houden.
Alle kinderen blijven deze dag op school eten en zijn om 14.00 uur vrij. Aan u de vraag om een
lunchpakketje mee te geven.
Ook dit jaar willen we met de kinderen het
kerstfeest vieren.
datum: 23 december
tijd:
donderdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur
plaats: gemeenschapsruimte van de school
Helaas kunt u hier niet bij aanwezig zijn.
Wel willen we de viering op gaan nemen zodat u toch
nog (hetzij op afstand) deel kan hebben aan de
viering.

Een kijkje in de blazersklas
In de onderstaande link kunt u zien hoe er wordt geoefend met de blazersklas.
https://youtu.be/SYk1XCSToac

Verjaardagen oktober en november en december
Ivan Priem 2 nov.
Billy van den Berge 6 nov.
Juf Elsemarije 10 nov.
Kees Klippel 14 nov.
Juf Adrianne 15 nov.
Eza Schot 28 nov.
Elana Hage 30 nov.

Gerco Klippel 2 dec.
Daan Krijger 3 dec.
Pieter Lisseveld 5 dec.
Ona de Jonge 8 dec.
Ívo Poot 9 dec.
Noud van der Male 12 dec.
Savijn Zolnay 14 dec.
Joëlle Nijhuis 14 dec.
Dean Korporaal 15 dec.
Stan Denissen 20 dec.
Maartje Herrings 28 dec.

Belangrijke data
17 november
26 november
29 november
10 december
17 december
23 december
24 dec- 7 januari

Dankdag: de kinderen zijn die dag vrij.
1e keuzecursus
rapportfolio-voortgangsgesprekken
2e keuzecursus
3e keuzecursus
kerstviering met de kinderen (van 19.00 uur tot 20.30 uur)
kerstvakantie

