NIEUWSBRIEF OBS DE WOLDSTEE – 15-11-2021
Geslaagde lampionneninloop
Afgelopen woensdag hebben we toch nog een lampionneninloop kunnen organiseren. We waren blij
om zo veel kinderen en ouders te zien. We kijken terug op een geslaagde avond.
Sint Maarten
Afgelopen donderdag hebben de kinderen met hun lampion gezongen voor de ouderraad, die hen
trakteerde op een lekkere traktatie. Wat we van de kinderen hebben begrepen, hebben zij ook
’s avonds nog menig deur bezongen om met volle tassen terug naar huis te gaan.
Parro
We verwachten een dezer dagen meer informatie te kunnen geven over ons nieuwe ouderportal,
Parro. Middels dit portal (via een app) kunnen we informatie met u delen, maar ook veilig foto’s
delen.
Nieuwe richtlijnen corona
Afgelopen vrijdag zijn de maatregelen aangepast. Hoewel we geen grote veranderingen voor het
basisonderwijs zien, zijn een aantal wijzigingen van toepassing. We vragen u de 1,5 meter aan te
houden in school, maar ook in de directe omgeving van school. Voor de leerkrachten en
ondersteunend personeel geldt een thuiswerkadvies na schooltijd. Zij zullen dus na 14.30 uur niet
meer aanwezig zijn op school. Uiteraard zijn ze via de e-mail bereikbaar. Grote festiviteiten met
ouders worden voorlopig uitgesteld.
Schoolfruit
Vanaf deze week krijgen de kinderen op school fruit. Als gecertificeerd Gezonde School vinden wij
het belangrijk om aandacht te besteden aan gezonde voeding en hebben ons daarom aangemeld
voor het project Schoolfruit. Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen aan het eind
van de dag fruit aangeboden, om ze op deze wijze kennis te laten maken met verschillende soorten
fruit en groente. Omdat kinderen niet altijd alles lusten, hebben we besloten dit naast het gewone
eten te doen dat ze vanuit huis meekrijgen. De kinderen krijgen vandaag ook nog een flyer mee over
het schoolfruit.
Sinterklaasintocht
Sinterklaas zal op vrijdag 3 december een bezoek brengen aan ons kindcentrum. In verband met de
coronamaatregelen hebben we besloten dat de intocht ook dit jaar alleen voor de kinderen is en
ouders helaas niet aanwezig kunnen zijn. Op deze wijze kunnen we de intocht op een verantwoorde
wijze door laten gaan. Op 3 december zijn alle kinderen om 12.30 uur vrij.

Kerstviering
In afwachting van de persconferentie op 3 december, kunnen we nog weinig kwijt over de inhoud
van de Kerstviering. Hierin zijn we afhankelijk van de maatregelen die op dat moment gelden.
Ondertussen gaan we door met de voorbereiding en zullen we u na 3 december informeren over de
opzet.

