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CORONANIEUWS

JARIG…
In november
26 – Arsalan Zarei
28 – Bas Ruitenbeek
28 – Rozemarijn Slootweg
In december

Op dit moment zitten inmiddels
noodgedwongen vier groepen thuis.
Drie collega’s zitten met een
positieve test thuis en één collega
zit in quarantaine. Juf Els is
inmiddels negatief getest en mag
weer aan het werk. Zij zal vrijdag
vervangen in groep 6 voor juf Floor
die door familieomstandigheden
afwezig is. In groep 7 is juf Kirsten
op school en juf Marian Ruitenbeek
is online aanwezig zodat de
kinderen toch naar school kunnen.

We worden op dit moment als
school harder getroffen dan
andere scholen op
Schouwen-Duiveland. Ook in
Zierikzee worden op
verschillende scholen klassen
naar huis gestuurd.
Belangrijk is de persconferentie die morgen (vrijdag
26 november) wordt gegeven.
Wanneer de scholen openblijven, is het onderstaande
rooster van kracht: (pagina 2)

01 – Sham Yousef
07 – Feline Willemse
08 – Mara van den Berg

BIJLAGE(N)

08 – Nikki Snoek
12 – Marit van den Hoek

•

Pieter Zeeman
Uitnodiging
informatieavond speciaal
aanbod (groep 8)

•

Pieter Zeeman
Nieuwbouw en onderwijs
(groep 7 en 8)

13 – Maartje Bal
15 – Joris van den Berg
26 – Lucas Duffener
29 – Lévano Buijs

KOMENDE ACTIVITEITEN
Sinterklaas op school
3 december 2021
Extra lesdagen groep 1/2
12 januari 2022 | 23 februari
2022 23 maart 2022 | 20 april
2022
Extra vrije dagen
3 februari 2022 | 4 april 2022
30 mei 2022

NIEUWS PER GROEP

ROOSTER WEEK 48

TOELICHTING
??? – Deze collega’s zijn positief
getest. Zodra zij klachtenvrij zijn,
mogen zij weer aan het werk. Bij
aanhoudende klachten moeten zij
nog een week in quarantaine
blijven.
Wit/Groen
Wit – Kinderen zijn thuis.
Groen – Kinderen op school.

Maandag 29 november t/m vrijdag 3 december 2021

Dit alles onder voorbehoud
dat er geen nieuwe
besmettingen worden gemeld
(kinderen of leerkrachten) of
dat de overheid anders gaat
beslissen en de scholen
sluiten. Nogmaals: is uw kind
poitief getest: hou het dan
thuis! Dit geldt ook als uw kin
corona gerelateerde klachten
heeft. (Zie de beslisboom die
op 23 november is gestuurd.)
Wanneer er veranderingen
zijn, laten we dit weer zo
spoedig mogelijk weten.

FILMPJE MET
BOEKENTIPS
Van de Bibliotheek kregen
wij een 1-minuten-filmpje
met boekentips voor
december. Deze willen we
graag met u delen:
https://youtu.be/Rq9qGsimdbY

