
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Week 46 (15 november t/m 19 november): Krijgen  
Inhoud: Over krijgen en pakken, ontvangen en nemen. Over alles eruit halen 
wat erin zit en krijgen wat het leven je toebedeelt.  
Bijbel: De genezing van Naäman (2 Koningen 5).  
 
Week 47 t/m 49 (22 november t/m 10 december): Zie je het?  
Inhoud: Over tekenen zien en begrijpen van wat nog niet is. Over oog hebben 
voor de signalen van een toekomst van vrede en rechtvaardigheid. 
Bijbel: Jesaja’s visioenen van nieuw koningschap en vrede (Jesaja 1 t/m 11). 
 

 
Corona richtlijnen GGD: gezien de huidige omstandigheden voor de duidelijkheid het 
volgende: Wij volgen de richtlijnen van de GGD. Als wij een besmettingsmelding krijgen 
overleggen wij dit met de GGD en voeren dit beleid uit. Wij maken naar u als ouder een 
melding als dit volgens het GGD-protocol voor uw kind van belang is. 
 
 
 
 

22-11 Sebastian gr.5     
26-11 Maes  gr.4    
29-11 Sara  gr.8  
30-11 Jinne  gr.4 
01-12 Finlay  gr.6A 
02-12 Linne  gr.1/2A 
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22/11  Leerlingenraad 
25/11   Schoentje zetten 
26/11 Hunebedbouwers ICO gr. 3/4 
28/11  1e adventzondag 
29/11  Afsluiting 1 tegen allen gr. 8 
29/11-03/12  Afsluiting leesvreters gr. 5 
03/12 Sint op de MAS! (* zie 

informatie) 
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Inval problematiek: De afgelopen weken hebben wij zieke collega’s gehad waarvoor geen 
inval in de invalpool was. We hebben die gelukkig kunnen vervangen door:  

• extra werken van eigen collega’s (David) 
• collega’s die andere activiteiten hebben moeten laten liggen om een groep te 

bemannen (Jenneke, Bjorn, Anna, Christien, Ilona)  
• Groep splitsen, kan alleen als dit qua groep mogelijk is. 

 
Wij blijven proberen zo weinig mogelijk groepen thuis te laten blijven. Met betrekking tot 
corona volgen wij zoals bekend de richtlijnen van de GGD. Naast deze voorschriften zijn er 
ook nog vervangingen nodig in verband met ziekte van collega’s. Deze proberen wij allen zo 
goed mogelijk op te vangen. Echter de CKC-invalpool is, doordat alle scholen regelmatig 
inval nodig hebben, op het moment vaak leeg en intern schakelen lukt helaas niet altijd. Er 
kunnen dus momenten komen dat het echt niet meer lukt. In die gevallen kan het toch zijn 
dat wij een groep thuis moeten laten blijven. Het is goed om u middels dit bericht toch mee 
te nemen in deze huidige problematiek... 
 
 
Sinterklaas is in het land! (en was dat voor zaterdag ook al * bron Sinterklaasjournaal) 
Na de feestelijkheden van Sint Maarten, waarbij we u door het filmpje toch een beetje mee 
konden nemen in de school maken wij ons nu op voor de december feestelijkheden! 
Hieronder kunt u informatie hier over lezen, er zijn namelijk teamleden die contact hebben 
gehad met de pieten!!! 
 
Het is bijna zo ver; Sinterklaas komt 3 december bij ons op bezoek. Het zal door corona wel 
wat weer anders verlopen. Helaas mogen ouders nog niet het plein op, daarom zal de 
intocht voor school voor de kinderen zijn. We zullen de intocht filmen en dit filmpje zal direct 
op Social Schools worden geplaatst zodat u toch mee kan genieten.   
  
Hieronder wat belangrijke punten voor deze dag:   

• Op 3 december verwachten we alle kinderen om 8.20u in de klas. Om 8.30u zullen 
we met de klas naar het plein gaan om Sint en de Pieten te verwelkomen.   

• De kinderen hoeven die dag geen fruittas mee, voor eten en drinken wordt gezorgd 
in de 10 uur pauze. Groep 5 t/m 8 die ook in de middag naar school gaan nemen 
wel een lunch en drinken mee voor de 12 uur pauze.   

• Groep 5 t/m 8 maken een surprise. Deze surprises graag 
inleveren voor 1 december. De surprises kunnen neergezet 
worden bij de surprise tentoonstelling in het speellokaal.   

• Groep 1 t/m 4 maakt geen surprise.   
• Kinderen mogen die dag verkleed naar school in het thema 

Sinterklaas of Piet.   
• Schooltijden zijn net zoals anders:  

Groep 1 t/m 4 08.30-12.00u  
Groep 5 t/m 8 08.30-14.30u   

• Op 25 november gaan we op school schoentje zetten, dit wordt gedaan met de 
gymschoenen die op school zijn. Als uw kind geen gymschoenen heeft wilt u dan 
voor deze dag aan uw kind een schoen meegeven.  

We maken er een leuke dag van! 😊   

 



 

Schoolfruit: Het eerste schoolfruit is opgegeten! Afgelopen woensdag (ananas) en 
donderdag (waspeen). Dankzij de hulp van een aantal ouders en vrijwilligers waren zelfs de 
ananassen snel klaar gemaakt, zodat iedereen een halve schijf heeft kunnen krijgen! Voor de 
duidelijkheid nogmaals: op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen alle leerlingen dus ook 
schoolfruit. Het kan dan zijn dat u kind dan het eigen fruit weer mee naar huis neemt. U 
kunt zelf het beste inschatten of uw kind voldoende heeft aan het schoolfruit of dat u wel 
wat meegeeft op deze dagen. Via Social Schools zal telkens vermeld worden wat we de 
komende weken krijgen. 
 
 
Plein plannen: Door de bekende oorzaken zijn de “plein plannen” lang in de kast blijven 
liggen, zo lang... Dat het goed is om voor we beginnen hier eens even goed naar te kijken 
en over na te denken. Wij zijn op zoek naar ouders die hier ideeën over hebben of mogelijk 
vanuit hun beroep ervaring mee hebben en deze ook willen inzetten om samen mooie 
plannen van te maken. Wilt u meedenken graag mailen naar mensoalting@ckcdrenthe.nl  
 

 
Schrijfster reageert op de leeskring! 
Met de Leeskring lazen we laatst een boek van Brenda Heijnis ('Tikker'). Ik mailde deze 
schrijfster dat iedereen het zo'n leuk boek had gevonden, samen met een AVG-proof foto. Ze 
mailde terug dat ze heel blij werd van de foto én ze zette onderstaand bericht op haar 
instagram-account! 
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