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Beste ouders / verzorgers,
Het is weer een roerige tijd op school. Strengere maatregelen, groepsquarantaines, zieke kinderen en
leerkrachten, kinderen en leerkrachten individueel in quarantaine, mondkapjes… Het haalt wat glans weg van
de altijd zo gezellige decembermaand. Er zijn best veel kinderen die het sinterklaasfeest op school moeten
missen. Erg jammer! We moeten helaas echt voorzichtig zijn. Wat geruststellend is, is dat er tot nu toe geen
positief geteste kinderen of personeelsleden zijn die heel ziek worden van het virus. Die voorzichtigheid in het
onderwijs is ook niet zo zeer voor onszelf, maar vooral om de kwetsbaren in onze samenleving te beschermen,
en ziekenhuiszorg beschikbaar te houden voor wie dat hard nodig heeft. Iets voor anderen doen… niks mis mee.
Het is nu Advent, en bijna Kerst. Tijd van het licht van hoop en verwachting in een wereld die voor velen donker
is. Een tijd om extra na te denken over hoe wij zelf ook lichtpuntjes kunnen zijn voor anderen, als is het maar in
het klein. ‘Jij in jouw klein hoekje, en ik in het mijn’, om het maar eens met een oud kinderkerstliedje te zeggen.
We hopen dat we dit jaar het feest van de geboorte van Jezus Christus met de kinderen met aandacht kunnen
vieren. Verderop leest u onze aangepaste (!) plannen hiervoor.
Coronarichtlijnen – zie document op onze site
Het document met steeds de meest recente richtlijnen staat op onze site www.pwa95.nl onder de knop van
de nieuwsbrieven. We sturen het ook nog eens mee met deze Nieuwsbrief.
Sinds 26/11 nieuw:
- Kinderen van groep 6/7/8 dragen een mondkapje in school als ze niet op een eigen werkplek zitten.
- Aan ouders van kinderen van groep 6/7/8 wordt gevraagd om 2x per week hun kind preventief te testen
met een zelftest. Er wordt door de overheid hard aan gewerkt om thuistesten te leveren aan de scholen, die
wij met de kinderen mee kunnen geven. Op dit moment zijn die er nog niet.
- Ouders (alleen op afspraak in school), personeel en andere volwassenen dragen in school een mondkapje
totdat ze op een vaste zitplaats / werkplek zijn.
Sinterklaasfeest vrijdag 3 december
Op vrijdag 3 december hoopt Sinterklaas onze school te bezoeken. Uiteraard
coronaproof, want de Sint is al op leeftijd, dus we zullen voorzichtig moeten
zijn. We hebben begrepen dat een van zijn pieten de boot heeft gemist en toen
zelf met de fiets naar Nederland is komen fietsen. Via Pamplona, de Pyreneeën,
Le Havre, Dover en Antwerpen. Tijdens zijn fietstocht heeft deze Piet gelukkig
een aantal brieven en een kaart naar ons verstuurd, zo konden we op school
zijn reis volgen. Zal hij het redden om vrijdag op tijd bij ons te zijn…?
Wij willen u graag attent maken op de volgende praktische zaken:
•
•
•

Helaas kunnen ouders en kleine broertjes/zusjes de Sint dit jaar niet ontmoeten
De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen op vrijdag 3 december op de gebruikelijke tijd inlopen (08.20-08.30
uur). De kinderen van groep 8 zullen beschikbaar zijn om hun rol als buddy te vervullen.
De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen vanaf 08.20 uur hun surprise binnenbrengen (via de westdeur). Dit
doen zij alleen; ouders blijven buiten. De kinderen blijven daarna binnen.

•
•

•
•

Wilt u uw zoon/dochter een grote plastic tas meegeven om na afloop hun spullen in te doen?
Ouders van groep 5 t/m 8: Inmiddels zijn de lootjes onder de kinderen uitgedeeld. Lukt het uw kind om
een surprise en een gedichtje te maken? Wilt u uw kind een beetje helpen thuis, zodat er op 3 december
geen teleurgestelde kinderen zijn? Het mag wel écht een kinderwerkstuk zijn, u hoeft niet helemaal zelf
te gaan knutselen. Weet u niet goed wat er verwacht wordt, geeft u dit dan ruim op tijd aan bij de
leerkracht! Veel plezier samen met uw kind bij alle voorbereidingen!
Alle kinderen zijn vrijdag om 12.30 uur uit.
We wensen u ook voor thuis een leuk sinterklaasfeest toe!

Kerstvieringen op school
We hebben goed nagedacht of we de kerstvieringen ’s avonds wel
door moeten laten gaan op de avonden, nu horeca en sportclubs vanaf
17.00 uur dicht moeten zijn. Vooralsnog (zolang er geen strengere
maatregelen komen voor de scholen) willen we het toch doen.
Waarom: De kinderen zitten elke dag al bij elkaar, dus dat uurtje extra
levert geen extra besmettingsgevaar. Ouders kunnen er echter
opnieuw niet bij zijn, en ook op het plein wordt opnieuw niets voor
ouders georganiseerd. We denken daarom dat het veilig kan, en we gunnen de kinderen gewoon heel erg een
mooie bijzondere viering, waarin we echt met volle aandacht bij het kerstverhaal kunnen stilstaan. Op een
avond is dat zoveel specialer voor kinderen dan gewoon onder schooltijd. Mooie kleren aan, lichtjes in de
donkere avond op school, rust in het gebouw…Wij komen er graag ’s avonds voor naar school.
Wilt u wel even aandacht hebben voor het volgende:
 We vragen u dringend om uw kind door één volwassene te laten brengen en halen
 We vragen u op het plein en rondom school afstand van elkaar te houden en niet na te blijven praten
 De data van enkele kleutergroepen zijn veranderd, omdat we zonder ouders gewoon in het eigen lokaal
passen, en we dus niet alle avonden na elkaar hoeven te plannen in het speellokaal
 We spreiden de avonden nog wel steeds over 4 dagen i.v.m. het voorkomen van drukte op het plein
 Alle vieringen beginnen om 19:00 uur. Inloop voor de kinderen vanaf 18:50 uur. Ophalen om 20.00 uur.
Data:
 Maandag 20 december:
 Dinsdag 21 december:
 Woensdag 22 december:
 Donderdag 23 december:

Groep 1/2a en 1/2c
Groep 1/2b en 1/2d
Groep 3 t/m 5
Groep 6 t/m 8

Herinnering: Looproutes op school – groep 3 t/m 8 via westdeur naar binnen ‘s morgens
Bij de invoering van de inloopmogelijkheid vanaf 8.20 uur is er een beetje de klad in gekomen: de afspraken
over de looproutes. Daarom voor u als ouders even een herinnering aan die regel, die we ook in de klassen
weer onder de aandacht van de kinderen zullen brengen:
➢ Kinderen van groep 1 en 2 komen ’s morgens naar binnen via de hoofdingang
➢ Kinderen van groep 3 t/m 8 komen ’s morgens binnen via de west-deur
Dit staat los van de coronamaatregelen, maar geeft gewoon altijd rust en ruimte voor de kleuters, die anders
makkelijk onder de voet gelopen worden. Bovendien kunnen de kinderen van groep 4 t/m 8 gelijk via de
westtrap naar boven, waardoor in de school automatisch een één-richtingverkeer op de gangen boven en
beneden ontstaat. Dat is altijd prettig en rustig op het moment dat ruim 300 kinderen naar school komen, en
juist nu weer extra belangrijk. Wilt u hieraan meewerken door uw kind naar de juiste ingang te laten gaan?
(Uitzondering: oudere broers/zussen die een kleuter binnen brengen. Zij kunnen via de hoofdingang naar binnen,
maar nemen binnen wel de west-trap vanwege de looproute.)

Ouderbijdrage (herinnering)
Nog niet aan toegekomen? Kan gebeuren. Wilt u het nog even overmaken? Bedankt!
bedrag:
rekeningnummer:
ten name van:
onder vermelding van:

€ 16,50 per kind
NL 03 RABO 0359 3335 91 (let op: dit is een ander nummer dan dat van de schoolreis)
Ouderraad CBS PWA
Ouderbijdrage 2021-2022 + voor- en achternaam kind(eren) + groep(en)

Vragenlijst oudertevredenheid – bedankt voor het invullen
Elke 4 jaar houden we een enquête onder onze ouders over hun tevredenheid over de school. Voorheen
deden we dat met een enquête op papier die in een gesloten envelop mee terug gegeven werd naar school,
en door een extern bureau verder verwerkt. De respons (aantal ouders dat de enquête had ingevuld) lag altijd
rond de 75%. Dit jaar was de enquete digitaal. De respons was deze keer 32%. We zijn echt benieuwd of er
bijzondere redenen waren waarom zo weinig ouders de enquête nu hebben ingevuld. Waren er misschien
technische problemen? We horen dat dan graag van u! Wie het ingevuld heeft: Bedankt!
De uitslag bespreken we eerst met de ouders van de MR, en daarna informeren we u via een van de volgende
nieuwsbrieven.
(geen) Kerstkaarten uitdelen in de klas
Het staat in de schoolgids, maar we willen het in deze tijd nog eens herhalen: we willen u vragen om uw kind
geen kerstkaarten uit te laten delen in de klas. Deze afspraak is onderdeel van ons beleid tegen pesten en
buitensluiten. We zagen dat vooral de populaire kinderen veel kaarten kregen, en het begon vaak op een
wedstrijdje te lijken wie de meeste kaarten kreeg. Dat is een wedstrijd met verliezers. Daarnaast maakten de
kinderen elkaar gek: wie geen stapel kerstkaarten mee naar school nam, werd daar op aangekeken. Zo werd
een sympathieke gedachte in de praktijk een traditie met verdriet en groepsdruk. We hopen op uw begrip.
Inloopspreekuur School-Maatschappelijk Werker
I.v.m. de maatregelen (geen ouders in de school) is er voorlopig geen inloopspreekuur. U kunt Josca Bor wel
telefonisch benaderen of een afspraak maken bij haar op kantoor. (0184-420539 / j.bor@bonkelaarhuis.nl.)
Geen foto’s van school delen op uw social media
We willen u er aan herinneren dat het niet toegestaan is om foto’s vanuit Parro (of door uzelf genomen), waar
ook andere kinderen dan die van uzelf of medewerkers van school op staan, te delen op Facebook, Instagram,
etc. (zie privacybeleid op onze site, in de schoolgids en op het document dat iedereen krijgt bij de intake).
Nieuwe leerlingen
In december komen de volgende leerlingen bij ons op school: Joey (1/2a), Ruan (1/2a) en Zayan (1/2c). Welkom!
Voor in uw agenda:
(De jaarkalender staat op de site)

Vrijdag 3 december:
Maandag 20 december:
Dinsdag 21 december:
Woensdag 22 december:
Donderdag 23 december:
Vrijdag 24 december:
Maandag 27-12 t/m vrijdag 07-01:
Week 7:

Sinterklaasfeest op school, alle kinderen vrij vanaf 12.30 uur
Kerstviering groep 1/2a en 1/2c (19.00 uur)
Kerstviering groep 1/2b en 1/2d (19.00 uur)
Kerstviering groepen 3/4/5 (19.00 uur)
Kerstviering groepen 6/7/8 (19.00 uur)
Om 12.30 uur begint de kerstvakantie voor alle groepen
Kerstvakantie
10-minutengesprekken in alle groepen

Wij wensen alle kinderen en ouders
een gezegend kerstfeest
en een fijne, gezonde vakantie toe!
Personeel PWA

