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Beste ouders,
Met de decembermaand voor de deur merken we als school dat het beleid rondom Corona knelt met alle
activiteiten die we in deze periode “normaal” organiseren voor de kinderen. We houden ons toch
te alle tijden aan het advies van de PO-raad (primair onderwijs raad). Ook volgen we het protocol
basisonderwijs wat steeds vernieuwd wordt en daardoor actueel blijft. Uiteraard doen we er alles aan
om binnen de richtlijnen te zoeken naar wat wél mogelijk is. Ik merk hierin flexibiliteit van ouders,
kinderen en leerkrachten en dat is ontzettend belangrijk, het is tenslotte voor iedereen een zoektocht en
veiligheid staat voorop!
Zoals ik hierboven schreef volgen wij altijd het protocol basisonderwijs. We merken dat de GGD soms
tegenstrijdige adviezen geeft. In geval van twijfel zullen wij daarom altijd handelen zoals het protocol
voorschrijft. Mocht u twijfelen of uw kind naar school kan komen, verzoeken wij om contact met ons op
te nemen zodat we dit samen af kunnen stemmen. Op die manier doen we er alles aan om de veiligheid
van iedereen op onze school te waarborgen.
Met vriendelijke groet,
Leona van den Houdt

Sinterklaas
De voorbereidingen voor vrijdag 4 december zijn in volle gang. Dan vieren we Sinterklaas op school.
Verschillende activiteiten kunnen vanwege corona niet doorgaan of zien er wat anders uit dan we
gewend zijn. Zoals u misschien al wel verwacht zal daarom ook de Sint viering in een anders jasje worden
gegoten. In dit stukje willen we u meenemen in hoe de komende twee weken er uit zullen zien.
Want wist u dat:
… de school morgen in Sint sfeer wordt gebracht?
De gangen zullen leuk versierd worden!
… we vanaf maandag het Sinterklaasjournaal kijken in de klas?
We doen alleen niet actief mee aan de verhaallijn!
… de Sint bij ons op school overnacht?
Vanaf maandag 23 november is zijn slaapplek gereed gemaakt in de school en de kinderen zullen daar
dan regelmatig een kijkje gaan nemen met de leerkracht!
… we twee keer onze schoen mogen zetten?
Op dinsdag 17 november en op woensdag 25 november!
… de Sint helaas niet op school zal komen dit jaar?
De kinderen worden hier woensdag 2 december middels een brief van de Sint van op de hoogte
gebracht. We houden dit dus nog even geheim voor de kinderen maar bereiden ze wel op tijd voor zodat

de teleurstelling op vrijdag niet zo groot zal zijn!
… de onder- en middenbouw wel een digitale boodschap van de Sint gaan ontvangen?
Deze zullen de kinderen op vrijdag 4 december te zien krijgen tijdens de Sint viering in de klas!
… we ook gaan pieten gymmen in de gymzaal?
Groep 5/6 en 7/8 op donderdag 3 december en groep 1/2 en 3/4 op vrijdag 4 december!
… de midden- en bovenbouw surprises gaan maken?
… de kinderen op 4 december verkleed naar school mogen
komen?
Voor de kinderen zijn bovenstaande acties natuurlijk grotendeels
een verrassing. Maar zo bent u in ieder geval op de hoogte van
de dingen die komen gaan.
Wij hebben er, samen met de OR en hopelijk ook met u, alle
vertrouwen in dat de Sint viering en de aanloop hier naartoe
toch een erg leuke en gezellige tijd gaat worden!
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Sep uit groep 7-8 jarig

Maud uit groep 3-4 jarig

Juul uit groep 5-6 jarig

Reminder:
Op dinsdag 1 december zijn de kinderen vrij in verband met een studiedag voor het team.

Website:
Dankzij prachtige foto’s van Michelle is onze website weer helemaal up to date.
Neem gerust een kijkje op : www.schoolfranciscus.nl

Ingekomen post:

Op 16 November start de week tegen kindermishandeling, met dit jaar als thema PRATEN HELPT. In
Nederland heeft 1 op de 17 kinderen te maken met een vorm van kindermishandeling. Dat
betekent minimaal 1 kind per klas. Niemand kan zeggen, in mijn omgeving komt dit niet voor.
Daarom is het zo van belang het taboe rondom dit onderwerp te doorbreken en je bewust te
worden van de signalen en wat jij kunt doen. Heb je een vermoeden of is er een situatie die je niet
lekker zit, blijf hier niet mee rondlopen en praat erover.
Hieronder twee sites waar je meer informatie kunt vinden. Ook kun je hier zien welke activiteiten er
in de week tegen kindermishandeling georganiseerd worden.
www.zorgenomeenkind.nl
www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

Sinterklaasfeest
Beste jongens en meisjes,

De sinterklaasintocht in Biezenmortel kan dit jaar helaas niet doorgaan
door het corona-virus. Dit vind ik heel erg jammer.
Ook al kan ik met mijn pieten niet bij jullie op bezoek komen, wil ik jullie
toch graag iets lekkers geven.
Ik heb Stichting jeugdactiviteiten Biezenmortel ( voorheen BMD)
gevraagd om dit bij jullie te komen brengen op vrijdag 20 november

tussen 18.00 en 19.00 uur.

Ben je jonger dan 13 jaar en wil je graag iets lekkers krijgen, stuur dan
vóór 15 november een mailtje naar:

sinterklaasbiezenmortel@gmail.com. Vermeld daarin je naam, ook
van je broertje(s) en of zusje(s) en je adres.
Ik heb een leuke kleurplaat hieronder gezet.
Deze mag je natuurlijk aan de deur hangen en dan zullen ze deze voor mij
meenemen op 20 november.
Veel kleurplezier!
Groetjes en ik hoop jullie volgend jaar weer in Biezenmortel te zien!
Sinterklaas en mijn pieten.

