
 

 

 

  

 

Sinterklaas en corona  

Zoals u ongetwijfeld weet stijgt het aantal besmettingen de laatste weken explosief in Nederland. 

Veel besmettingen ontstaan via leerlingen in het basisonderwijs. Een hele lastige situatie. Op onze 

school hebben we ook met positief geteste leerlingen te maken. Gelukkig beperkt het zich op dit 

moment tot enkele leerlingen per groep en hoeft er geen klas in quarantaine. Dit komt vooral 

doordat ouders waakzaam zijn, hun kind laten testen en zich houden aan de leef- en quarantaine 

regels, waarvoor hartelijk dank!  

Welke afspraken gelden er ook weer op school? 

→ Kinderen worden niet door ouders naar binnen gebracht, 

→ We houden binnen en buiten 1,5 meter afstand bij gesprekken tussen ouders en leerkrachten en 

ouders onderling, 

→ Ouders mogen vanwege afspraken met de leerkrachten naar binnen en dragen hierbij een 

mondkapje. 

3 december vieren we het Sinterklaasfeest. Gelukkig kan de goedheiligman nog komen, maar hij 

kan niet precies aangeven hoe laat hij komt. Het is voor hem een drukke dag. Dat betekent dat 

ouders niet naar school hoeven te komen om te wachten op zijn aankomst. Mocht u toevallig bij 

school in de buurt zijn en hem toch langs zien komen, kom dan niet naar het schoolplein. Sint wil 

graag alleen met de kinderen zijn vanwege corona. 

Op 3 december ’s ochtends gaan groep 5 t/m 8 naar de voorstelling Robin Hood en het 

verdwenen goud. Dit vindt plaats in het Orpheus theater. Na uitvoerig overleg in het team en 

gisteravond met de ouders van de Medezeggenschapsraad is besloten om hier wel naar toe te 

gaan, ondanks de besmettingsgraad. Welke redenen hebben we hiervoor? 

→ Deze jaarlijkse voorstelling is voor kinderen van de bovenbouw een echt hoogtepunt. We willen ze 

dat niet onthouden. 

→ Vanuit de maatregelen van de overheid is theaterbezoek toegestaan, mits de maatregelen in acht 

worden genomen. 

→ Onze leerlingen van groep 5 t/m 8 komen elkaar op school ook tegen in de gemeenschappelijke hal 

en werken daar ook samen. 

→ We worden als school naar binnen gebracht in het theater en gaan als school ook weer naar 

buiten. Leerlingen van verschillende scholen zitten niet bij elkaar. We hebben vertrouwen dat het 

ASK-theater dat goed geregeld heeft. In de bijlage vindt u het bericht dat ASK ons gestuurd heeft. 

Op 22 november van 12.00 – 12.45 u. gaan groep 1 en 2 naar de voorstelling Klungelpiet op het 

Zwitsal terrein. Ook hier worden de maatregelen in acht genomen. 

Mocht u het toch onprettig vinden dat uw kind naar een van de voorstellingen gaat, dan krijgt u 

van school de gelegenheid om uw kind niet mee te laten gaan. Hij of zij moet dan gedurende de 

tijd van de voorstelling dan wel thuisblijven. De leerkrachten gaan mee naar de theaters en 

kunnen dus geen opvang bieden. 

 

TIP VANUIT DE OUDERS VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD: Neem voor het bezoek bij uw kind 

een thuistest af. Mocht uw kind dan ongemerkt toch besmet zijn, dan wordt het risico van 

verspreiding verminderd. Het is natuurlijk geheel vrijwillig om dit advies wel of niet op te volgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Agenda 
Datum Activiteit 
22 november Voorstelling 

Klungelpiet groep 

1 en 2 

3 december   Sinterklaas komt 

op bezoek! 

23 december Kerstviering ’s 

17.30 u. 

24 december  Om 12.00 u. zijn 

alle kinderen vrij 

voor de 

kerstvakantie 
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Kerst en corona  

We hadden gehoopt dit jaar de Kerstviering met alle ouders en kinderen in de kerk te vieren. 
Maar zoals het er nu naar uitziet zal dit weer niet mogelijk zijn. We hebben dus als team en 
medezeggenschapsraad besloten om opnieuw een alternatieve Kerstviering te houden. Een 
viering met alle ouders en kinderen samen heeft toch een hoger besmettingsrisico dan een 
bezoek van uitsluitend schoolkinderen die naar het theater gaan. 

Op 23 december om 17.30 u. willen we met de kinderen op school de geboorte van Jezus vieren. 
Dat gaan we doen door het verhaal te vertellen wat Kerstmis eigenlijk betekent. Kinderen van 
verschillende groepen zullen dit op film opnemen. Deze film zal getoond worden in de hal van 
de school, die speciaal in kerstsfeer zal worden ingericht. Daarnaast willen we met de kinderen 
in elke klas een heerlijke kerstmaaltijd houden. Hoe leuk is het om in je mooiste kleren samen 
met je klasgenoten lekker te eten en het verhaal van Kerstmis te horen en te zien? We hopen op 
deze manier een sfeer- en betekenisvolle viering mogen hebben. 

Muzieklessen groep 1 e2  

De afgelopen twee weken klonken er vanuit de kleuterklassen prachtige klanken. 
Lisa Bleijenberg kwam muziekles geven in het kader van haar 1-jarige post-
hbo opleiding Muziekeducatie. Daarbij maakte zij gebruik van onder andere haar gitaar. 
Bedankt Lisa, we hebben genoten! 

 

Onderwijsontwikkeling  

De afgelopen weken zijn de leerkrachten weer druk bezig geweest om het onderwijs op de Anne 
Frank zo goed mogelijk vorm te geven. We hebben ons bezig gehouden met het eerder en beter 
ontdekken van kinderen die meer capaciteiten is huis hebben dan in de klas zichtbaar is. Dat is 
belangrijk, want als we dit in een vroeg stadium ontdekken kunnen we leer- en 
gedragsproblemen op latere leeftijd voorkomen. 

Daarnaast is het hele team bezig geweest met het verbeteren van onze lessen begrijpend lezen. 
We hebben samen lessen voorbereid, deze op film gezet en samen besproken. Hierbij hebben 
we elkaar tips gegeven om dit lastige vak voor kinderen zo goed mogelijk vorm te geven. 
Afgelopen donderdag heeft Jacqueline Bredenoord, ontwikkelaar van de methode voor 
begrijpend lezen die we sinds dit jaar gebruiken, de lessen in groep 4 t/m 8 bezocht. We hebben 
van haar goede en waardevolle tips gekregen. 

De eerste resultaten lijken er al te zijn. In groep 8 is in oktober een CITO toets begrijpend lezen 
afgenomen en deze liet al een mooie verbetering zien. 

Met vriendelijke groet, namens het team 

Gerard Regeling 
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