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In deze nieuwsbrief

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Afgelopen maandag zijn de nieuwe richtlijnen van het kabinet op
scholen ingegaan. We kunnen heel tevreden zijn met hoe het
brengen en halen gaat, en ook de gespreide pauzes verlopen
goed. Dank voor het meehelpen hieraan! We zijn oprecht trots hoe
iedereen de nieuwe maatregelen weer heeft opgepakt en de
flexibiliteit waarmee iedereen vanuit zijn eigen visie hierin
meedenkt en handelt.
Bij vragen kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de GGD op
030 630 5400.
Contact met school
Corona maakt het contact tussen u als ouder met ons als school
niet gemakkelijker. We ontmoeten elkaar minder dan we voorheen
deden en dat vinden we heel jammer.
We willen graag dat ons contact met u als ouders zo optimaal
mogelijk, onder de huidige omstandigheden, plaatsvindt. Daarom
hebben we in kaart gebracht waar en op welke wijze u een
vraag kunt stellen. Het stroomschema in de bijlage kunt u
raadplegen als u een vraag heeft.
Tevens zullen wij u vragen of u volgens de stappen van het
stroomschema hebt gehandeld op het moment dat u met een
vraag bij school komt. Op die manier houden we de vragen voor
iedereen overzichtelijk en wordt u geholpen door de juiste
persoon.
Stel vooral de vragen die u heeft, wij denken graag met u mee.
We wensen alle leerlingen, collega’s en families die ziek zijn en/of
thuis in quarantaine zitten veel sterkte en beterschap! Een heerlijk
Sinterklaasweekend gewenst!

Beste ouders/verzorgers ......1
Update vanuit school ……….2
Sinterklaas op bezoek……...2
Even voorstellen……………. 2
Nieuw op school ..…………. 2
Agenda ..………………….... 2

1e Van der Huchtschool
Paulus Potterlaan 13-15
3761 AT Soest
035-6037459
info1e@vanderhucht.nl
vanderhucht-pauluspotter.nl

Hartelijke groeten,
namens het team,
Annalies Warnaars
1

Nieuw op school
Olaf is in de derde
week van november bij
Marieke en Pauline
gestart in groep 1/2A.
Seyyid is twee weken
geleden gestart in
groep 1/2B bij Henny
en Joline.
Brennan is afgelopen
week in groep 1/2C bij
Linda gestart en
komende week zal ook
Merel in deze groep
starten.
Wij wensen hen een
leerzame tijd en veel
plezier op school!

Agenda
Kerstvakantie
vrijdag 24 dec t/m
zondag 9 januari
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Update vanuit school
Groep 1/2A heeft afgelopen 1,5 week in quarantaine gezeten. Een
aantal kinderen heeft een positieve testuitslag gekregen en sinds
donderdag zijn de meeste kinderen weer op school. Hopelijk kunnen
we na het weekend iedereen weer verwelkomen.
We hopen ook dat komende week de zieke collega’s weer voldoende
zijn hersteld en aan het werk kunnen. Naast drie collega’s die positief
getest zijn en hier heel ziek van zijn geworden, hebben we ook een
collega met zware griep en een collega die in quarantaine zit vanwege
een positieve test van haar zoon. Deze week hebben vier klassen een
dag thuis gezeten omdat er geen invallers meer waren.
De collega’s die besmet zijn geweest, hebben een langere periode van
herstel nodig dan bij griep het geval is. U zult door de leerkracht zelf op
de hoogte worden gehouden. We danken u ook voor uw begrip dat de
klas van uw kind(eren) deze week noodgedwongen thuis zat en u uw
werkzaamheden anders moest plannen.
Sinterklaas op bezoek
Vandaag is Sinterklaas met twee pieten bij ons op school geweest. Wat
was het spannend voor de kinderen! De pieten uit groep 8 hebben
voorafgaand aan de komst van Sinterklaas buiten op het kleuterplein
aan de kinderen van de kleutergroepen en bij de ramen van groep 3
en 4 hun kunstjes vertoond. Er waren zelfs een piet op een eenwieler
en een piet met poppenwagen en baby-piet. Deze vrolijke pieten uit
groep 8 hebben zakjes pepernoten uitgedeeld aan de kinderen.
Sinterklaas heeft ook online contact gehad met enkele kinderen die
thuis in quarantaine zitten. Het maken van de verbinding was even
lastig in het begin maar dat heeft Sint ruimschoots goed gemaakt met
de persoonlijke gesprekjes.
Even voorstellen…
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Gisteren ben ik als groepsleerkracht van groep
5 begonnen. Mijn naam is Anne Posthumus, ik
ben 45 jaar en getrouwd met Richard. Wij
hebben twee prachtige zoons, Steven (7) en
Dylan (14). Ik ben woonachtig in Baarn. De
afgelopen 21 jaar heb ik op de Ludgerusschool
gewerkt, ook in Soest. Op deze school heb ik gewerkt als
groepsleerkracht van onder andere groep 1/2,3,4,5 en 7, waarvan de
laatste jaren als leerkracht van groep 5. Echter; na zoveel jaar was het
tijd voor een andere omgeving en deze denk ik gevonden te hebben
op de 1ste Van der Huchtschool. Ik heb er veel zin in om met de
kinderen te werken en om het team te komen versterken!
Hartelijke groeten, Anne Posthumus

