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Nieuwsflits 2
Dinsdag 16 november 2021
Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Bij dezen ontvangt u een korte Nieuwsflits, zodat u op de hoogte bent van het laatste schoolnieuws.
Leerlingen:
Bij de familie De Leeuw is een dochtertje geboren: Zara. Zij is het zusje van Naomi uit groep 6, Fenne
uit groep 4 en Jesse uit groep 2. Van harte gefeliciteerd!
Als er een broertje of zusje is geboren bij een gezin van onze school komen niet meer alle leerkrachten
op kraamvisite. Wel krijgt de oudste van het gezin een cadeautje mee voor de geboorte.
Sinds gisteren hebben we een aantal nieuwe leerlingen op onze school. Het zijn Janick (groep 4),
Norah-Lynn (groep 3), Jesper (groep 2) en Lize-Lotte (groep 1) Fontijne. Vanwege verhuizing zitten deze
leerlingen nu op de Koningin Julianaschool. Van harte welkom!
Personeel:
We hoorden van meester De Groen dat hij samen met zijn vrouw nieuw leven verwacht. Ook juf Elly
Goedegebuure deelde ons mee dat ze in blijde verwachting is. We willen hen van harte feliciteren met
dit blijde nieuws. We hopen bij leven en welzijn op goed nieuws.
Op dinsdag hebben we in groep 2 een extra juf. Het is Thea van Dijke, die vanuit ‘De Schutse’ in OudVossemeer hand- en spandiensten verricht voor de klas. We willen haar van harte welkom heten en
we hopen dat ze een goede tijd heeft op onze school.
Coronamaatregelen:
Het aantal coronabesmettingen is de laatste weken hard opgelopen in ons land. Tot nu toe zijn er op
onze school nog geen klassen in quarantaine geweest. We willen proberen om het onderwijs zo veel
als mogelijk doorgang te laten vinden. Toch kan het zijn dat er ook een klas of meerdere klassen een
periode thuisonderwijs gaan krijgen. Als er 3 of meer leerlingen in één klas positief zijn getest, moet
de klas een week thuisblijven.
Vanwege het oplopende aantal besmettingen, willen we vragen om de leerlingen van groep 1 en 2
vanaf nu bij de buitendeur van de school af te zetten. Zo voorkomen we dat veel ouders tegelijk in de
gang bij de kleuters komen. Als u voor een gesprek op school komt, om over te eten of bijvoorbeeld
een traktatie wilt binnenbrengen, kan dat (nog) wel.
Daarnaast kan de kerstviering met de hele school in ‘De Wimpel’ helaas geen doorgang vinden. Ook
dit jaar zullen we voor de kerstvakantie het kerstfeest in de klassen vieren.
Gegevens van ouders:
In ons administratiesysteem staan onder andere de adresgegevens van de ouders en hun mobiele
telefoonnummers. Wilt u bij wijzigingen dit doorgeven aan onze secretaresse Conny van Dijke via
c.vandijke@konjusch.nl? Alvast hartelijk dank!
Tot zover weer het nieuws van onze school. Ontvang allen een hartelijke groet!
Namens het team,
T. de Waard
Agenda (Voor alle data geldt: D.V.)
Woensdag 17 november:
Vrijdag 24 december:

Dankdag op Tholen, geen school
Laatste schoolmorgen, de kinderen krijgen om 12 uur
vakantie

