
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wat is het voor veel leerlingen en hun familie, en ook voor mijn
collega’s, een bizarre en hectische week geweest. Ondanks de
teleurstelling dat veel kinderen weer in quarantaine kwamen te
zitten, hebben ze zich enorm flexibel en veerkrachtig opgesteld.
We hopen uiteraard dat het voor u mogelijk is geweest om dit goed
te combineren met uw eigen werkzaamheden. Wij zijn heel trots
op alle kinderen!

GGD-coronabeleid
We krijgen veel vragen binnen omtrent het GGD-coronabeleid.
Voor de volledigheid en correctheid verwijzen wij u naar de
website Quarantaine Check COVID-19 van de Rijksoverheid. Daar
vindt u meer informatie over de duur van de quarantaine.
Deze week werd bekend dat binnenkort de geldigheid van het
corona-herstelbewijs verlengd zal worden. Op dit moment ligt de
geldigheid nog op 180 dagen en is het nog niet duidelijk of dit ook
voor de lengte van de quarantaine zal gelden.
Bij vragen kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de GGD op
030 630 5400.

Wiscollect ouderbijdrage
De afgelopen tijd ontving ik twee mailtjes waarin ouders aangaven
geen mail of link vanuit Wiscollect te hebben ontvangen. Mogelijk
is dit in uw spamfolder terecht gekomen. Zo niet, dan kunt u er ook
voor kiezen de ouderbijdrage over te maken op naar Stichting Van
der Huchtscholen rekeningnummer NL 33 ABNA 049 44 19 830
o.v.v. de namen van de kinderen. Dank voor uw bijdrage.

We wensen alle leerlingen en familie die ziek zijn en/of thuis zitten
veel sterkte en beterschap!

Hartelijke groeten,
namens het team,
Annalies Warnaars
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Nieuw op school

Fietje is deze week
gestart in groep 1/2B
bij Henny en Joline.

Nilah is afgelopen
week bij Linda in groep
1/2C gestart.

Wij wensen hen een
leerzame tijd en veel
plezier op school!

Agenda

Di 16 november
‘s Middags zijn de
leerlingen vrij vanaf
12:00 uur (studiedag).

Woe 17 november
Excursie groep 4
‘Boer Jan’

Vanaf 22 november
Voortgangsgesprekken
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Inloop-informatiemiddag
Vanwege het oplopende aantal besmettingen in de regio, hebben we
vorige week besloten om de geplande inloop-informatiemiddag te
verplaatsen naar het volgende kalenderjaar. Achteraf bleek dit een
verstandige beslissing.

We hadden u op deze middag graag samen met de leerlingen willen
meenemen in de processen en de vakken die aan bod komen, en over
de groep zelf. Voor nu moeten wij ons noodgedwongen wenden tot
communicatie over de groepen via de mail en Parro.
Informatie over het huidige leerjaar kunt u vinden op de groepspagina’s
op onze website. Kiest u in het menu het kopje ‘Groepen’.

Zo gauw de situatie het toelaat, zullen wij voor de groepen een
inloop-informatiemiddag organiseren.

Bericht van de MR
De huidige Corona-situatie op school is besproken. Helaas zijn er twee
klassen in thuis-quarantaine.
De huidige stand van vacatures en de moeilijkheden rondom het
werven van nieuwe leerkrachten is besproken. Dus mocht u nog een
leerkracht weten, of wilt u zelf het onderwijs in: weet ons te vinden!
Er is gekeken naar mogelijkheden voor een informatieavond voor
ouders. We komen hier in het nieuwe jaar op terug.

Uitnodiging brainstormsessie ‘werving’
Het lerarentekort neemt toe en dat heeft ook invloed op onze school.
Het werven van nieuwe leerkrachten kent vele uitdagingen. De MR
nodigt ouders graag uit om mee te denken over deze werving in een
interactieve brainstormsessie. Dus heb je ervaring met HR,
recruitment, onderwijs, werving of vind je het leuk om creatief mee te
denken en te helpen aan een oplossing? Meld je dan aan voor de
Brainstormsessie Werving.

Datum: woensdag 24 november 2021
Tijd: 19:30 tot ~ 21:00 uur
Locatie: op school
Aanmelden: via Parro
Je ziet bij 24 november het agenda-item staan en kunt hierin aangeven
of je wilt deelnemen.
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