Keerkringel nr 7, 29 november 2021
Beste ouder en verzorgers,
Sinterklaas had zich er zo op verheugd om bij ons op bezoek te komen! Helaas kan dat nu natuurlijk
niet omdat corona voor zo’n oude heer als Sinterklaas, toch wel een risico met zich meebrengt.
Gelukkig vieren wij natuurlijk gewoon zijn verjaardag op school in de groepen.
Sint is op “beeld” bij ons en natuurlijk brengen de Pieten ’s nachts de cadeautjes naar groep 1 t/m 4.
De kinderen van groep 5 t/m 8 kopen zelf een cadeautje van 3,50 en ontvangen dat geld terug van
Sinterklaas als zij het bonnetje meenemen.
Het belooft een heerlijk feest te worden want geven is eigenlijk nog leuker dan krijgen en dat is het
grote verhaal dat Sinterklaas ons elk jaar weer wil vertellen.
Groet team van De Keerkring
Verruiming schooltijden groep 1
Hieronder ziet u de uitslag van de peiling over verruiming onderwijstijden
groep 1.
Wij vinden dat dit ons te weinig input geeft om nu met deze verandering
aan de slag te gaan.
Rond mei 2022 zullen we de peiling op een andere manier herhalen.

Agenda december:
29-11 MR vergadering
03-12 Sinterklaas viering
6-12 Studiedag kinderen vrij
23-11 Afsluiting thema Kunst
24-11 Kinderen middag vrij
25-12 t/m 9-01 Kerstvakantie

Ouder-enquête
Om goed onderwijs te kunnen blijven geven is het voor onze school
belangrijk om te weten wat ouders van de school vinden. Daarom
nemen alle scholen van ons bestuur binnenkort een Ouder-enquête af.
Wanneer?
De enquête loopt van 29-11 tot 24-12. Het invullen van het onderzoek
duurt zo’n 15 minuten. Een uitnodiging voor deelname wordt via de mail
verstuurd. Naar de 1e verzorger van elke leerling. Natuurlijk mag u de
enquête samen met uw partner invullen.
Wat gebeurt er met de uitkomsten?
Na de sluitingstermijn ontvangt de school een rapportage.
De uitkomst van de Ouder-enquête wordt besproken met team en MR.
De gegevens kunnen t.z.t. ook vergeleken worden met andere scholen
die het onderzoek hebben afgenomen.
Doet u mee?
Wij hopen dat zoveel mogelijk ouders meedoen, zodat wij een goed
beeld krijgen. Dat helpt ons om te werken aan de juiste onderwerpen:
wat gaat goed en waar kunnen wij ons verbeteren?
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Corona regels
Daar zijn ze nog één keer op een rij….
Leerkrachten na de lessen direct naar huis
-Leerlingen blijven ook met milde verkoudheidsklachten thuis.
- Leerkrachten en kinderen vanaf groep 6 doen 2 x p/w zelftest
- Leerlingen vanf groep 6 dragen bij loopbewegingen op de gang een mondkapje. Leerkrachten ook.
-Leerlingen van groep 6-7-8 komen de school binnen via de achteringang
-Kleuters gebruiken nog steeds de zij-ingang. De groepen 3-4-5 komen via de voordeur.
-Vergaderingen/Bijeenkomsten zijn online
-Ouders komen niet in de school, tenzij het echt noodzakelijk -Rondleidingen voor nieuwe ouders kunnen
alleen buiten schooltijd plaatsvinden met 1,5m afstand.
-Externen komen alleen in de school voor (ondersteuning bij) het onderwijsproces. Deze volgende groepen
zijn dus ook nog steeds welkom: stagiaires, rayondocenten, identiteitsbegeleiders, muziek- en gymdocenten
en het expertisenetwerk.
Vieringen en groepsactiviteiten
-Vieringen, dus ook Sinterklaas en Kerst, in de school alleen met leerkrachten en leerlingen.
-Ouders zijn hier dus niet bij aanwezig.
-Sinterklaas komt niet in de school.
-Activiteiten buiten de school worden ook zonder aanwezigheid van ouders georganiseerd.
Quarantaine en Beslisboom
-In de nieuwe beslisboom is verwerkt dat ook leerlingen die immuun zijn en die een huisgenoot hebben met
corona, in quarantaine gaan. Dit geldt ook voor leerkrachten en is dus ook in het protocol opgenomen.
-Nieuw in het protocol is dat een leerling en leerkracht ook thuis moeten blijven als: een huisgenoot
coronaklachten heeft.

Foto’s thema kunst

Online werken én op school
Groep 6-7 kán het gewoon!!!

Wat een Toppers toch die groep 6-7.
Juf Mariëtte online, Juf Kelly in de groep en óók de stagiaire (juf Maaike)
werkt online in groepjes met de kinderen.
Iedereen is lief gezellig en werkt mee, heel fijn!!!

