Nieuwsbrief november 2020

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Inloopmomenten
In verband met de nieuwe maatregelen rondom het coronavirus gaan de inloopmomenten op
woensdag 4 november en vrijdag 6 november niet door.
10-minutengesprekken
Op 10 en 12 november staan er 10-minutengesprekken gepland. De gesprekken vinden
digitaal of telefonisch plaats, na schooltijd, tussen 15.00 uur en 18.00 uur. De leerkracht die
werkzaam is op de betreffende dag, zal het gesprek voeren. U bent vrij om zich in te
schrijven voor de gesprekken. Wilt u wel aan de betreffende leerkracht doorgeven hoe u het
gesprek wilt voeren: digitaal (bijvoorbeeld via Microsoft Teams) of telefonisch? Heeft u geen
bijzonderheden om te bespreken, dan bent u niet verplicht om u in te schrijven.
Vanaf vrijdag 30 oktober zal de planner in Parro opengezet worden, zodat u een gewenst
tijdstip kunt kiezen om het gesprek plaats te laten vinden. De leerkracht neemt contact met u
op, op de manier die u doorgegeven heeft (digitaal of telefonisch). Het zou fijn zijn als u op
dat tijdstip beschikbaar bent, zodat we de uitloop zo klein mogelijk houden.
Mondkapje
Het coronavirus blijft om zich heen grijpen en voor onze school komt het ook steeds
dichterbij. We doen ons best om het verkeer op school zoveel mogelijk te beperken, maar
kunnen niet iedereen uitsluiten. Ouders die nu de school binnenkomen, doen dat met een
specifiek en door ons gevraagd doel. Om besmettingsgevaar te voorkomen, willen we u
vragen om echt alleen de school te betreden als het niet anders kan en naast het invullen
van het triageformulier bij binnenkomst ook een mondkapje te gebruiken. U kunt natuurlijk
ook altijd via Parro of telefonisch contact opnemen met de leerkracht.
Studiedag 23-11
Op maandag 23 november is er een studiedag, alle kinderen zijn dan vrij!
Sinterklaas
Achter de schermen wordt er gewerkt aan Sinterklaas, maar door de huidige maatregelen
rondom het coronavirus kunnen wij nog geen informatie delen. Alle informatie rondom
Sinterklaas volgt zo snel mogelijk.
Voorstellen stagiair van MeerMoerdijk
Hallo,
ik ben Joey van der List, ik ben 17 jaar en volg de opleiding Vitalis sport en bewegen.
Ik zit in de 2e klas en volg het profiel Bewegingsagogie en het keuzedeel fitness.
Ik tennis ook bij T.v de Lobbelaer in Zevenbergen.
Ik kom stage lopen op de donderdag de hele dag en op vrijdagochtend. Op donderdag zal ik
pauzesport en pleintjessport organiseren, en op vrijdagochtend ga ik gymles geven.

Verjaardagen
1 november
2 november
7 november
15 november
19 november
27 november
28 november
26 oktober

Aliek Bahlibi Yowhanns (groep 8)
Jent Seton (groep 1/2)
Khyara Stout (groep 6)
Victor Baan (groep 6)
Virginia van Wijk (groep 8)
Sandra Konings (groep 7)
Sammie Amoraal (groep 5)
Jasmijn Lems (groep 8)
Isabel Sluimers (groep 1/2)

Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag!

