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Update Coronamaatregelen
Gisteravond zijn er nieuwe richtlijnen voor het basisonderwijs bekend gemaakt.
Hieronder de belangrijkste zaken, waarvan we het fijn vinden dat u als ouder op de hoogte bent:
-Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij het niet anders kan.
Alleen de 10 minuten gesprekken van vandaag van groep 8 gaan nog wél fysiek door, met
inachtneming van de RIVM-maatregelen. (andere helft van deze gesprekken was afgelopen maandag)
-Reeds geplande activiteiten buiten het KC, zoals bv. het bezoek aan het kasteel van Sinterklaas mogen
doorgaan. Ouders worden alleen ingeschakeld voor vervoer en/of begeleiding indien dit echt noodzakelijk is.
-Vieringen zoals kerst vinden plaats zonder externen.
-Onderwijspersoneel werkt in principe thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of op school moeten zijn in het
belang van de leerlingen.
-Voor het personeel geldt het dringende advies om twee keer per week preventief te testen.
-Onze teamoverleggen en studiedagen vinden niet fysiek, maar online
plaats.
-Onze lunchpauzes blijven gespreid in de clusters en groepen nooit
groter dan 12 personen, mits de ruimte het toelaat en de onderlinge
afstand gewaarborgd kan worden.
-Gedurende de dag houden alle volwassenen 1,5 meter afstand van
elkaar.
-Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot
een negatieve GGD-testuitslag ontvangen is. Zie verder de beslisboom
op pagina 4 en onze website.

kalender
24 november
10- Minuten gesprekken
groep 8

3 december
Surprise groep 6 t/m 8

6 december
Studiedag: Alle kinderen van
groep 1 t/m groep 8 én de
peuters zijn vrij

8 december

17 december

21 december

24 december

Kindcentrumraadvergadering

Crea-ochtend groep 3-4
wordt nog bepaald of deze
zonder ouderhulp doorgaat.

Kennismaking instroom
nieuwe kleuters

Kerstviering in de groepen.
Goede- doelenactie 'Go for
Africa'

27 dec. t/m 7 januari
Kerstvakantie

10 januari
Instroom nieuwe kleuters in
aparte instroomgroep
Opening RESPECT-weken

26 januari
Start voorleesdagen
Kindcentrumraadvergadering

28 januari
Crea-ochtend groep 1-4

Sint en Pieten hebben gisteren
de school bezocht

Tevredenheidsonderzoek DUO
Via het Ouderportaal is al aangekondigd dat per 29 november a.s. er een tevredenheidsonderzoek
uitgevoerd wordt. Wij hopen écht dat u allemaal even de tijd wilt nemen om dit in te vullen. Des te meer
vragenlijsten er ingevuld worden, des te representatiever de bevindingen die daar uit komen zijn.
De vragenlijst is ook vooraf doorgesproken met onze Kindcentrumraad. Ook zij onderstrepen het belang van
deze enquête.

Nieuw aanbod Typeles
Nu de huidige Boekelse aanbieder aangegeven heeft te stoppen met het
naschools aanbod van typeles, zijn we op zoek gegaan naar een alternatief.
We kunnen u alvast berichten dat Typetuin in het voorjaar van 2022 binnen het
Kindpark naschoolse typelessen gaat verzorgen voor alle Boekelse kinderen.
Concretere informatie over de opzet, kosten, de data en de aanmelding hiervoor
volgt, zodra deze beschikbaar is.

Groep 3 bezoekt het Sinterklaaskasteel in Helmond
Vera en Milan uit groep 3a vertellen over het bezoek aan het sinterklaaskasteel in Helmond:
‘We moesten eerst heel lang wachten in de rij en heel hard zingen. Toen gingen we naar een stal
van Americo. Binnen gingen we zitten, er was een filmpje over een gouden lijst die werd binnen 2
seconden in het echt opgehangen. De Wegwijspiet wees ons de weg. In de slaapkamer van de
Pieten waren heel veel stapelbedden. Één zwarte Piet was aan het spelen met knuffeltjes. En de
Postpiet had het heel erg druk. Zijn computer deed het niet meer. Vince had hem weer gemaakt.
Hij had op het goede knopje gedrukt. De slaapkamer van Sinterklaas was heel erg mooi. Hij had
ook een gouden tandenborstel zei de juf van groep 3b. Sint slaapt in een bed met een doek
erboven. Hij zat op bed. Eerst zat hij op zijn kantoor. Hij hoorde niet dat wij binnen kwamen.
In de keuken zei de kok: ‘Iedereen een stapje achteruit en draai je om. Ja, allemaal chocolade
billen’. Dat zei hij écht, als grapje. De Kokpiet in de keuken vroeg of wij ook verliefd waren, want hij
was zelf ook verliefd . Het recept van alles is liefde.
Op het einde kregen we pepernoten van Zwarte Piet in de kamer van Sinterklaas. Daar was Sint
ook. Er stond een hele grote kist. Eerst was de deksel dicht en Piet maakte die open op. In de
pakjeskamer was een klusje te doen want er was iets kapot. Toen moest Profpiet het maken. Die
had het niet goed gedaan, maar dat was een geheim en mochten we niet door vertellen.
We vonden het heel erg leuk. Niet spannend. Het was heel erg gezellig. ‘

Sint op school: een groot feest!
Gelukkig mocht de Sint op school komen. Het was weer een waar feest. Op de speelplaats werd hij
door alle kinderen van school verwelkomd. In de aula ging het feest door voor de kinderen van groep
1 t/m 5. Het podium was speciaal voor Sinterklaas prachtig versierd door onze versiergroep!
Er was alleen een groot probleem: de Pieten hadden gehoord dat Sint met pensioen zou gaan. Dat
was me wat. Er werd zelfs ter afscheid een ‘Sint’s got talent’ georganiseerd door de Pieten, met een
heuse jury. Het berustte gelukkig allemaal op een misverstand: Niet Sint gaat met pensioen, maar
Americo….. Wat hadden de kinderen genoten van alle belevenissen op het podium. Het was vaak
muisstil, en er werd zo nu en dan hard mee geroepen en meegezongen!
Alle kinderen kregen na afloop in de klas nog een cadeautje en er stond voor iedereen een beker
ranja met een zakje pepernoten klaar.
Dank ouderraad voor alle hulp!

Anders
‘Ik ben anders.
Anders dan de rest
Soms ben ik geprikkeld
Soms weer heel blij
Maar dat is wat ik zei
Soms loop ik alleen en soms loop ik samen
Anders is niks om je voor te schamen
Ik heb veel vrienden aan mijn hand
Want ik ben heel spontaan
Soms kijken kinderen me raar aan.
Ze denken toch niet dat ze mij verminderen
gaan…
Want ik ben anders en dat is mijn kracht!’
Linn (gr. 7)

peuterwereld

Sinterklaas bij de peuters

Sinterklaas met zijn Pieten zijn dinsdag bij de peuters op bezoek
geweest. Hij heeft een boek voorgelezen en onze peuters zijn
verwend met een superleuk cadeau.
Dankjewel Sinterklaasje!

wist u dat...
• De nieuwe beslisboom 0 jaar t/m groep 8 op de volgende pagina ook te vinden is op
de website van school onder het kopje corona?
• De workshop Vloggen gisteren niet druk bezocht is, maar wél enthousiast ontvangen?
• Eén van de Pieten gisteren al 40 jaar in dienst was bij Sinterklaas? Wij hem daarom
getrakteerd hebben op een heerlijke, zelfgebakken traktatie van juf Corrie?

