Nieuwsbrief

Schooljaar 2021-2022

Nummer 7

Belangrijke data:
Week 47
Vrijdag 3 december

Woensdag 22 december
Woensdag 22 december
Vrijdag 24 december
Maandag 10 januari 2022
Waar zijn we mee bezig op de Titus
Brandsma?

Rapport gesprekken
Sinterklaas komt de school bezoeken
Groep 1-2 tot 10.30 op school. Daarna vrij.
Groep 3 en 4 zijn gewoon om 12.00 uur vrij.
's Morgens kerstviering in de kerk
Kerstmaaltijd op school met hun eigen klas
Om 12.00 uur zijn alle leerlingen vrij en begint
de kerstvakantie
Start school in het jaar 2022

In de school is het dragen van een
mondkapje verplicht voor volwassenen.

Corona besmettingen, hoeveel???
Zoals iedereen kan merken gaan de besmettingscijfers weer omhoog. Ook wij merken dit weer op
school.
Voor alle ouders toch even een up date over de besmettingen:
*groep 2 is weer uit de quarantaine en is weer lekker op school aan het werk.
*groep 6 is afgelopen maandag in quarantaine gegaan nadat bleek dat 7 leerlingen besmet waren
met het Covidvirus. Bij een paar leerlingen zagen we nagenoeg geen klachten en desondanks toch
positief getest.
*groep 4 hier is nu ook een tweede besmetting.
Het advies van de GGD is bij lichte klachten ook te testen, eerst een zelftest (deze haalt de positief
geteste leerlingen er al uit). Vervolgens testen bij de GGD. Op deze manier kan de GGD en de school
beter de klassen monitoren om te kijken wat een volgende stap kan zijn. Graag wel beide uitslagen
doorgeven aan de school.
Aanvraag DigiD code
Met een DigiD code voor uw kind gaan de aanvragen voor het testen bij de GGD wel sneller en ook de
uitslag is sneller voor handen. Heeft uw zoon of dochter nog geen DigiD dan kunt u deze al wel
opvragen, duurt ongeveer 3 dagen.

Compliment voor de ouders
Als school beseffen we steeds dat wanneer er een klas in quarantaine
moet het ook erg belastend is voor ouders. Hiermee willen we een
compliment geven aan de ouders van de Titus. Onze ouders gaan er
goed en serieus mee om. De medewerking wordt ook zeer
gewaardeerd door onze collega's. Nogmaals we moeten het samen
doen!

Sinterklaasviering op onze school
Op vrijdag 3 december vieren we het Sinterklaasfeest met elkaar. Let op: De kinderen van de groepen
1-2 zijn om 10.30 vrij. De groepen 3 en 4 hebben tot 12. 00 school die dag. Groep 5 t/m 8 hebben
gewoon les tot 14.45 uur. De kinderen krijgen schoolfruit, wat lekkers en drinken van school. Sint en
zijn pieten zullen net als vorig jaar weer Corona proof ontvangen worden. Helaas kunnen we ouders
om die rede niet uitnodigen voor de binnenkomst. We maken er samen een leuke dag van samen met
de Sint en zijn pieten!

Media omtrent Corona
RTL nieuws: Per direct strengere coronamaatregelen op scholen. Alle externen mogen de basisscholen
niet meer in.
Bovenstaande is geen officieel advies van de GGD of van het RIVM. Het bericht doet ons geloven dat
er niemand meer in de school mag komen. Dit is niet helemaal juist. De Sint is gewoon welkom, alleen
de ouders mogen niet komen om te kijken. Hetzelfde geldt ook voor de kerstviering maar dat hadden
we al besloten. De ouders die ons helpen bij het fruit snijden of helpen bij de TSO zijn welkom, wel
met een mondkapje op. Een zelftest afnemen kan altijd.
Scholen gaan weer in Lockdown volgens het Parool.
Ook bij dit nieuws wachten we rustig af, eerst maar officieel bericht hierover krijgen.

Rommelpiet op school
Alle kinderen konden vandaag de school niet in! Wat was er toch
aan de hand?
Rommelpiet was op school geweest. In alle klassen had deze Piet
flinke rommel gemaakt. Gelukkig had hij ook zakjes met
pepernoten achtergelaten. De kinderen hebben even snel alles
weer opgeruimd en genoten van de pepernoten.
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