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Beste ouders/verzorgers, 
 
Vol spanning en plezier volg ik vanaf afgelopen maandag het Sinterklaasjournaal (je moet 

toch op de hoogte blijven van het 
wereldnieuws, nietwaar?). De stoomboot is 
gelukkig onderweg naar Nederland (en de N 
op het kompas staat dus voor Nederland. 
Altijd gedacht dat dat het Noorden was…..). 
Malle Pietje maakt iedereen weer aan het 
lachen, de HoofdPiet probeert het roer recht 
te houden, Sint houdt alles in de gaten maar 
de kolen……dat wordt het grote probleem. Is 

die laatste zak met kolen nog ergens te vinden want anders…….. 
 
De jongste groepen volgen het nieuws op de voet maar…..zo vertelde mijn trouwe 

telefoondienst uit de groepen 8: “Wij kijken ook hoor juf!” 
 
Gelukkig kreeg ik al een appje van de Hoofdpiet dat ze zeker van plan zijn om 

naar onze school te komen op 4 december. Natuurlijk geheel Coronaproof maar ze komen!  
 
 

Woensdagmiddag jl. kwam de kerstcommissie uit ons team bij elkaar. Ook ons 
kerstfeest zal een aangepaste vorm krijgen maar we gaan ook dit mooie feest 
zeker met elkaar binnen de school gaan vieren. Wordt vervolgd! 
 

 
Gisteren en vandaag is het MT (Management Team) van onze school uit beeld. Het MT 

bestaat uit Colinda Korf, Els van Schaik en Lianne Groen 
(bouwcoördinatoren). Mieke Noom en Neolette de Waal (Intern 
Begeleiders). En Marieke Koster (adjunct directeur) en ondergetekende. 
Met elkaar stemmen we beleid af, zetten we lijnen uit en volgen de 
ontwikkeling van onze school op een inhoudelijke manier. Dit doen we deze 

dagen buiten de school zodat we goed kunnen inzoomen op de komende periode en jaren.  
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 Za 14 november Sinterklaas onderweg naar Zwalk…….. 
Wo 18 november Studiedag team –leerlingen vrij 
Vrij 4 december      Hoor wie klopt daar kinderen?  
Vrijdag 18 december Eerste dag kerstvakantie – team en leerlingen vrij 
Kerstvakantie  18 december tot en met 3 januari 2020 
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De Coronabesmettingen namen in aantal af en stijgen ook weer wat. 
Betekent nog steeds dat we voorzichtig moeten zijn en blijven. 
Anderhalve meter is meer dan je je realiseert. Bij de in -en uitgangen 
van de school is dit aan de cirkel op de stoep te zien. Houdt u, net als 
wij binnen, ook buiten het gebouw rekening met elkaar?  

 
Komende woensdag 18 november zijn de leerlingen vrij en gaan wij aan de slag om onze 

digitale vaardigheden weer een boost te gaan geven. In eerste 
instantie is dit bedoeld om Google Classroom te kunnen 
beheersen (groep 3 t/m 8) mocht er een eventuele sluiting 
i.v.m. Corona plaatsvinden. Voor een klas, meerdere groepen of 
de school. Maar we werken hier ook aan om dit op termijn 
verder in te zetten binnen ons onderwijs. Collega’s van de 

groepen 1 en 2 maken hun yurllsplatform (website) verder in orde (ook in te zetten tijdens 
een eventuele sluiting) en hebben een studiemiddag o.l.v. Carla van Deelen. Carla is een zeer 
ervaren Specialist Jonge Kind.  
 

De pepernoten zijn in huis, morgen zit ik voor de buis!       Want dat Sinterklaas en zijn 
Pieten onderweg zijn naar Nederland, dat is duidelijk. Maar hoe en waar?? Morgen weten 
we meer! 
 
Namens ons verwachtingsvolle team wens ik u en jullie een gezellig en verrassend weekend 
toe, blijf gezond en tot de volgende Weekbrief. 
 
Met vriendelijke groet,  
Nanda Klaassen 
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