Kohnstamm nieuwsbrief 6
CORONA-IMPACT VOOR SCHOOL EN OUDERS
De persconferentie van afgelopen vrijdag bracht voor school wederom niet
zo veel andere maatregelen met zich mee. Handen wassen, afstand houden,
niezen of hoesten in de elleboog en groepen als vaste groep hanteren. Voor
school, leerlingen, leerkrachten of ouders verandert er na vrijdag echt niet
zo veel, behalve het dringend advies om een mondkapje te dragen vanaf
groep 6. Toch hebben we wel te maken met veel leerlingen die niet op
school zijn, omdat ouders meer alert zijn, omdat er groepen vanwege
besmettingen niet op school kunnen zijn of vanwege het gebrek aan
vervangers. We hopen dat het niet erger wordt en daar zullen we samen
voor moeten zorgen.
We hebben echter wel te maken met collega's die ziek zijn en waarvoor
geen of zelden vervanging beschikbaar is. We zullen u via Parro op de
hoogte houden, liefst een dag voordien. U hebt zodoende meer tijd om iets
te regelen betreffende opvang. Verder hopen we zoveel als mogelijk
gespaard te blijven van een grotere impact van de opleving van
besmettingen.

Belangrijke data
2 december
Sint op school
een dag eerder dan op de schoolkalender
staat

7 december
Online spreekuur CJG
24 december
Alle leerlingen vrij!

SINTERKLAAS OP SCHOOL
We hopen dat Sinterklaas donderdag 2 december de school nog kan en mag
bezoeken. De wijze waarop dit gebeurt zal soberder zijn dan we gewoon
zijn vanwege de beperkende maatregelen ten aanzien van Corona. We
zullen er wel een fijne, enerverende en spannende dag van maken, waarbij
we de Corona maatregelen in acht zullen nemen. De ouders zullen we via
Parro informeren over deze dag.

WELKOM
In deze nieuwsbrief hebben we een woord van welkom voor 2 nieuwe
leerlingen. Een bijzonder woord van welkom voor Jana Jnedi en Liv Thelen.
Zij zitten in groep 1/2 bij ons op school. We wensen Jana en Liv een fijne en
leerzame tijd bij ons op school. We hopen dat zij zich al enigszins thuis
voelen op de Prof. Dr. Kohnstammschool.
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VERVANGING OP SCHOOL
Er zijn momenteel veel vervangingen op school. De meeste vervangingen worden
intern, door de huidige collega's, opgelost. U merkt er nog niet zoveel van
omdat iedereen zijn of haar stinkende best doet.
Deze week wordt meester Edwin vader. Door interne verschuivingen is het
mogelijk dat juf Evelien, tot aan de kerstvakantie, twee dagen voor groep 8 kan
staan.
Haar dagen in groep 5b/6a worden opgevuld door juf Kitty.
Helaas hebben we vandaag groep 1/2 en 2 thuis moeten laten omdat er geen
vervanging beschikbaar was. Uiteraard proberen we altijd eerst intern de
vervanging op te lossen, maar dat is helaas niet altijd mogelijk.

KERSTVIERING
De kerstviering staat in principe gepland op donderdag 23 december. Op
14 december volgen er mogelijk nieuwe richtlijnen vanwege Corona. Om
wellicht te vaak te moeten veranderen vanwege nieuwe richtlijnen, willen
we op 23 december een kerstbrunch houden met de leerlingen in school.
Na Sinterklaas verschijnt er voor iedere groep een lijst, waarop u als
ouder kunt aangeven wat u voor deze brunch wilt geven. We zijn niet op
zoek naar dingen die je maakt, maar etenswaren die je ingepakt kunt
geven: tomaten, komkommer, kerstbrood. mini tompouce,................ we
hopen er in deze tijd toch nog een gezellige kerstbrunch van te maken.
Leerlingen mogen op 23 december gelijk mooi gekleed naar school komen.

OUDERRAAD
De ouderraad heeft vorig jaar voor leerlingen betaald:
Sinterklaas
€ 800,Kerstfeest
€ 750,Koningsspelen
€ 100,Schoolreis
€ 650,Eindfeest
€ 750,De ouderraad heeft vorig schooljaar de kerstmaaltijd betaald. Dat was een
grote onverwachte uitgavenpost. Om enig inzicht te geven in de kosten die
de ouderraad gemaakt heeft vorig jaar, worden de uitgaven van vorig
schooljaar opgenomen in de nieuwsbrief om ouders een overzicht te
geven. We gaan ervan uit dat het overzicht de ouders ook stimuleert om de
bijdrage te leveren.
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