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ACTIVITEITENKALENDER OBS BOEKHORST
NOVEMBER/DECEMBER 2021
Vrijdag 26 november

Juf Peggy groep 3
Juf Xandra groep 5
Jeugdgemeenteraad groep 8 (online)

Woensdag 1 december

Wieletjesdag

Donderdag 2 december

Inleveren surprises groep 5 t/m 8

Vrijdag 3 december

Sinterklaasviering

Donderdag 9 december

Meester Ger groep 5
Volgende info met bijdrage groep 6

Vrijdag 10 december

Juf Xandra groep 5

Jarigen
28-11 N`gaiylah
30-11 Naya

groep 4
groep 5

01-12 Lisa
03-12 Amalia

groep 6
groep 8

04-12 Tiemen
07-12 Lisa
Mojde
08-12 Menso
09-12 Jamie

groep 4
groep 8
groep 3
groep 6
groep 3

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
Van de directie
Gisteren heeft u namens het bestuur van stichting Comprix een ouderbrief ontvangen met daarin
verscherpte maatregelen rondom Corona.
Externen zijn voorlopig niet welkom bij ons op school.
Hieronder de uitwerking wat dit voor ons als school betekent:
1. Ouders zijn alleen op uitnodiging welkom op school. Het gaat dan altijd om hun kind(eren).
2. Sinterklaas en de kerstman zijn niet welkom op school en schoolomgeving; hulpsinterklazen
uit eigen team mogen wel op school komen.
3. Hulpouders in welke vorm ook zijn niet welkom op de scholen.
4. Cultuuraanbieders zijn niet welkom op de scholen.
5. Leerkrachten GVO/HVO zijn voorlopig niet welkom op school.
6. De activiteiten van de buurtsportcoaches worden gecanceld.
7. Tutoren worden via SCALA op één school geplaatst.
8. Medewerkers van instanties t.b.v. fysiotherapie, logopedie en dyslexieondersteuning aan
kinderen zijn welkom indien ze zich aan de afstand- en veiligheidsvoorschriften houden. Dat
geldt ook voor personeel van De Stipe en Stafbureau.
9. Invallers zijn welkom.
10. Stagiaires van de reguliere opleidingen zijn welkom.
11. Het schoolzwemmen voor de kinderen van groep 2 en 3 gaat tot de kerstvakantie niet door.

We gaan ervan uit dat bovenstaande regels van toepassing zijn tot de kerstvakantie 2021. Mochten
er eerder maatregelen worden ingetrokken (of geïntensiveerd) dan laten we dat weten.
Voor zowel leerlingen als onderwijspersoneel is het van groot belang de basismaatregelen te volgen:
▪ Regelmatig handen wassen
▪ Binnenruimtes ventileren
▪ Geen handen schudden
Vrijdagavond 26 november volgt er een nieuwe persconferentie. Dit maakt ons allemaal een beetje
onrustig, wat gaat er besloten worden?
Op dit moment hebben wij nog geen groepen naar huis hoeven sturen, maar er zitten wel enkele
kinderen in quarantaine.
Ook juf Esther en juf Carola zitten in quarantaine vanwege een Corona besmetting binnen het gezin.
Gelukkig is het tot nu toe mogelijk om met invallers de afwezige leerkrachten te vervangen, maar ook
daar zit een grens aan.
Mocht er na de persconferentie een aanleiding zijn om met u te communiceren dan zullen wij dat
doen.
Sinterklaas op MFS Zuid
Vrijdag 3 december komen de kinderen, net als anders, vanaf 8.15 uur op school. Ze mogen deze dag
verkleed als Sint of Piet op school komen.
Aan de invulling van de Sinterklaasviering wordt momenteel hard gewerkt.

De vernieuwde trap naar boven is klaar!

