Nieuwsbrief november 2021
Beste ouders,
De nieuwsbrief van november ligt alweer voor u. De school heeft voor de maand november
sprookjesachtige activiteiten gepland. Sinterklaas is onderweg naar Nederland en hoopt ook onze
leerlingen te bezoeken op school. Het is best wel even spannend of de activiteiten die we nu aan het
voorbereiden zijn, door kunnen gaan volgens de draaiboeken die er nu liggen. Dat alles heeft te
maken met de stijging van het aantal Corona besmettingen. Het aantal Coronabesmettingen in
Nederland is op recordhoogte. Ook in de omgeving van de Gouwzee groeit het aantal besmettingen
en worden wij op de hoogte gehouden. We zijn alert en voorzichtig.
Het bestuur OPSPOOR hanteert het beleid van de PO-raad en de adviezen van de GGD. Dat maakt dat
wij als school de medewerkers, de ouders en de externen niet kunnen verplichten een mondkapje te
dragen.
Om de besmettingen op onze school zoveel mogelijk te beperken, verzoeken wij u vriendelijk om wel
een mondkapje te dragen en de basismaatregelen te respecteren in ons gebouw. De veiligheid van de
leerlingen, het team en de personen die ons onderwijs ondersteunen staat centraal.
Ik houd u op de hoogte van veranderingen in de maatregelen en ik wil u graag zeggen dat de openheid
die u toont hierbij wordt gewaardeerd.

Lichtjesavond woensdag 10 november gaat niet door ...

We hebben helaas met elkaar moeten besluiten om de lichtjesavond van 10 november niet door te
laten gaan. We hebben inmiddels een aantal besmette ouders van leerlingen op de Gouwzee,
verdeeld over meerdere groepen. De kinderen van deze ouders zijn in quarantaine. We willen geen
risico lopen met het organiseren van de Lichtjesavond, waarbij toch een grote groep mensen bij elkaar
komt. Uiteindelijk blijft het kunnen doorgaan van het onderwijs het belangrijkste.
Om u toch nog een indruk te geven van de sfeer in alle groepen, zullen we deze week weer een
filmpje maken en dit naar u sturen.

Maatregelen rondom Corona

We benadrukken de basisregels voor iedereen, zoals gecommuniceerd door de overheid en verzoeken
u hier ook zoveel mogelijk op te letten. We blijven vasthouden aan ons beleid dat ouders zo min
mogelijk de school in komen, helaas kunnen we dit niet versoepelen.
Voor de ouders van de kleuters betekent dit, dat de kinderen tot aan de hal gebracht mogen worden
en u kunt helpen met het ophangen van hun jasje en tasje. Het is niet toegestaan om mee de klas in te
gaan. Voor alle andere groepen blijven de oude afspraken gelden.

Corona besmetting in het gezin ?
Als er zich een Corona besmetting binnen uw gezin voordoet, wilt u dit dan centraal melden via onze
directiemail: directie.obsdegouwzee@opspoor.nl
Tijdens schooluren kunt u bellen met Mariëlle of Ria om één en ander door te spreken en af te
stemmen. Wij zorgen er dan voor dat de leerkracht(en) van uw kind(eren) geïnformeerd worden.

Verlofaanvragen
Voor verlofaanvragen buiten de reguliere schoolvakanties om gelden regels die door het Ministerie
van Onderwijs zijn opgesteld. In de bijlage vindt u een overzicht van deze regels. Verlofaanvragen die
niet binnen deze regelgeving vallen, kunnen we helaas niet goedkeuren.

Inschrijven nieuwe leerlingen
We willen u vragen om eventuele broertje of zusjes van uw kinderen die gedurende dit schooljaar
(2021-2022) vier jaar worden in te schrijven. Zo hebben we een goed overzicht van leerlingen die we
nog te verwachten hebben in de kleutergroepen. Het inschrijfformulier is als bijlage toegevoegd en
kunt u mailen naar Ria: r.ruck@opspoor.nl
Vriendelijke groet,
Mariëlle Everaars

Agenda voor de maanden november en december
Week van 15 november
Dinsdag 16 november
Vrijdag 19 november
Woensdag 24 november
Donderdag 25 november
Maandag 29 november
Vrijdag 3 december
Donderdag 23 december
Vrijdag 24 december
27 december t/m 7 januari 2022

Week oudercontact groep 1
19.00 uur: MR vergadering
Vergadering Leerlingenraad
Gouwzeeparade groep ½ geel – 4 - 7
Groep 5 t/m 8 naar de schaatsbaan
Schoen zetten: groep 1 t/m 8
19.30 uur: OR vergadering
Sinterklaasviering op De Gouwzee
17.30 – 19.00 uur: Kerstdiner op school
12.00 uur: school uit, start Kerstvakantie
Kerstvakantie

