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Nieuwsbrief 6
Sinterklaasfeest
’s Middags vrij
Kerstfeest
Studiedag; kinderen vrij

Covid-19
Afgelopen dinsdag zijn er weer oude maatregelen opnieuw ingevoerd, deels als advies. Op dit moment
heeft het nog geen grote gevolgen voor het onderwijs. Hieronder staat beschreven wat er wel
verandert en welke adviezen wij dus overnemen:
•
•
•

Op dit moment zullen we geen ouders in school kunnen laten met het brengen. Dit zou pas de
eerste week voor de Kerstvakantie zijn, dus hier doen we nog geen definitieve uitspraken
over.
Ouders/externe die de school betreden voor een afspraak (voorlezen, kennismaking,
oudergesprek) zijn verplicht een mondkapje te dragen. Dit geldt alleen voor de verplaatsing in
school. Tijdens een gesprek of activiteit mag het mondkapje af.
In school houden collega’s en ouders 1,5 meter afstand.

U wordt nog steeds via deze nieuwsbrief op de hoogte gehouden van wanneer u wel en niet de school
kunt betreden. Op dit moment doen we nog geen definitieve uitspraken over het eerstvolgende feest:
het Sinterklaasfeest. We volgen de ontwikkelingen op de voet.
Besmettingen
Officieel hoeven groepen niet meer in quarantaine bij een enkele besmetting. Wij zullen anoniem
melden dat er een besmetting in de groep is, zodat u de gezondheid van uw kind goed in de gaten kan
houden. Bij meerdere besmettingen gelden andere regels. De GGD is hier leidend in, maar is vaak erg
druk. Advies kan soms wat langer duren. Wij gaan pas handelen als er een positieve test van de GGD
is. Een zelftest die positief is, geldt niet bij de GGD.

TSO-vrijwilligers gezocht!
Op de vrijdagen hebben wij een tekort aan TSO-medewerkers. Tot op heden regelen wij dit door
directie, intern begeleiders en leerkrachten in te laten springen. Dit is niet ideaal, omdat ook deze
toppers recht hebben op hun pauze.
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Bent u beschikbaar? Of kent u iemand die graag vrijwilligerswerk doet? Neem dan contact op met
Cora Bakker. c.bakker@ogamstelland.nl
We betalen hier natuurlijk een vrijwilligersvergoeding voor. Uiteraard moet er altijd een geldige VOG
overlegd worden.

Cirkelacademie 16 en 18 maart
Het is alweer twee jaar geleden, maar de Cirkelacademie komt er weer aan. Tijdens de Cirkelacademie
onderzoeken de leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 waar hun talenten en interesses liggen. Via
inspirerende verhalen, grappige presentaties en actieve workshops kunnen zij hun horizon verbreden.
Spelenderwijs maken zij kennis met wetenschap en techniek, leren zij over taal en cultuur en leven zij
zich uit in allerlei creatieve en actieve vakken.
Wij kunnen uw hulp hard gebruiken! Op woensdag 16 en vrijdag 18 maart bent u van harte welkom
om één of meerdere groepen te inspireren. Heeft u een mooi beroep, een leuke hobby, wilt u de
kinderen iets bijbrengen over uw land of cultuur, dan bent u van harte welkom om op één van deze
dagen langs te komen op onze school.
Wij horen graag voor vrijdag 12 november of u beschikbaar bent, of als u nog vragen heeft. U kunt een
mail sturen naar: e.tenkroode@ogamstelland.nl

It has almost been two years, but finally the Cirkel academy is back. During this academy, children of
our school get the chance to research their own talents and interests. Through inspiring stories, funny
presentations and active workshops they will broaden their horizons. They will get acquainted with
science and technique, learn more about languages and cultures and enjoy creative and active
courses.
We can use your help! On Wednesday 16th and Friday 18th of March we invite you to inspire one or
more groups. Do you have a beautiful job, a fun hobby, do you want to teach the children more about
your country or culture? You are welcome to tell us more on one of these days.
You can send an email before the 12th of November if you are available or if you have any questions
to: e.tenkroode@ogamstelland.nl
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Partners

Mad Science komt weer op De Cirkel met te gekke nieuwe lessen!
Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe science show op 16-11-2021, kunnen
leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en techniekcursus.
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname ook geschikt is voor kinderen die al
eerder hebben meegedaan.
De cursus is op dinsdag om 15:30, vanaf 7-12-2021. De lessen duren een uur.
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes
en demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en techniek die
daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper!
Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen meegegeven. Minimaal 15 en
maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Bij minder inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij
voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede groep van start. Inschrijven kan t/m 29-112021. Schrijf alvast in op nederland.madscience.org
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Sint-Maartenoptocht 2021
Op donderdag 11 november organiseren de Stichting Wami en Participe weer
een Sint-Maartenoptocht.
We starten om 19.00u. vanaf De Meent en lopen via een route van ongeveer
een half uur door Waardhuizen en Middenhoven naar De Middenhof.
Aan het hoofd van de optocht speelt drumfanfare Mavileo.
Bij De Middenhof kunnen de kinderen nog langs de deuren gaan (als corona
dat toelaat) en wacht hun een traktatie.
We hopen dat er weer een heleboel kinderen zullen meelopen.

Op woensdag 10 november kunnen de kinderen in
Winkelcentrum Middenhoven tussen 12.00u. en 16.00u. weer lampionnen
maken.
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