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nieuwsbrief november
Beste ouder (s) / verzorger (s),
Gelukkig zijn de ergste Corona-perikelen in ons team achter de rug. Het heeft enkele
collega's flink aangegrepen. Ook hebben we inmiddels van enkele ouders gehoord dat zij
positief getest zijn. Tot op heden horen we nog steeds dat het zich beperkt tot een pittige
griep en bemerken we geen ernstig zieke kinderen of ziekenhuisopnames bij ouders. Van
ouders die in ziekenhuizen of verpleeghuizen werken, horen we dat daar de druk weer
flink toeneemt. We wensen allen die in de zorg werken heel veel sterkte toe in deze tijd!
We zijn ons er goed van bewust dat er maar weinig mensen zijn die niet op de een of
andere manier worden getroffen door alle maatregelen. Gelukkig blijven veel ouders een
positieve insteek behouden.We moeten het beste van maken en dat doen we dan ook. Wij
zetten ook alle zeilen bij om het onderwijs op een goede manier voort te blijven zetten (ook
als een groep één of enkele dagen of een leerling voor meerdere dagen thuis komt te
zitten).
In deze nieuwsbrief informeer ik u over praktische zaken voor de komende periode.
Veel geluk en een goede gezondheid voor iedereen!
Karin de Lange
directeur.

In deze nieuwsbrief vindt u:
Jarigen maand november
Activiteiten
Hasselbraam-academie
Maandviering
Sinterklaas
Kerstviering
Ouders in en om school
Agenda in Parro
Ouderbijdrage via schoolkassa

Jarig in november

3 Sam
5 Tommie en Pleun
8 Tijs
15 Rens
16 Pien
17 Jens
19 Valentijn
22 Elay en Lenthe
25 Boet en Sem
30 MARJON

Activiteiten

Start Hasselbraam-academie (13 november?)
Studiedag (2 december)
Maandviering groep 3+ 6/7 (9 december)
Sint-viering (4 december)

Hasselbraam-academie
We zijn op 6 november niet gestart met de 2e serie Hasselbraam-academie. Het is de
bedoeling hier op 13 november alsnog mee te starten. De groepen 5 t / m 8 hebben dan
drie weken op vrijdagmiddag tot 14.30 uur.

Maandviering
De maandviering die op 30 oktober gepland stond, komt volledig te vervallen. De volgende
maandviering staat vooralsnog gepland op 9 december. Deze zal verzorgd worden door de
kinderen van groep 3 en groep 6/7. We gaan opnieuw proberen of streamen een optie is.

Sinterklaas
Samen met de OV zijn we gestart met de plannen rondom de viering van Sinterklaas. Dat
zullen we vooral vieren met de kinderen in de school. We maken er een feestelijke dag
van en zijn natuurlijk benieuwd hoe het met hem gaat in deze tijd. De kinderen mogen ook
dit jaar hun schoen zetten, want we gaan er van uit dat de pieten 's nachts wel veilig de
school in kunnen (op 1,5 m afstand van elkaar ... dat wel). We laten nog weten op welke
dag de kinderen hun schoen mogen zetten.

Ouders op en om school
Nadrukkelijk vragen wij ouders opnieuw op de parkeerplaats de route te volgen: via de
achterste vakken linksom rijden naar de andere vakken om te parkeren. Bij het gebruik
van de kiss-and-ride strook NIET parkeren (alleen gebruiken om uit te laten stappen).
Wanneer u (voor de onderbouwgroepen) het plein op komt, volg dan de pijlen. Die zijn
opnieuw gespoten, zodat ze weer goed zichtbaar zijn. We vragen u langs de tennisbaan
heen en ook aan die kant van de beplanting-vakken terug te lopen. Langs het gebouw
ontstaat teveel drukte wanneer de kinderen uit gaan. In de school ontvangen wij voorlopig
geen ouders of andere externen, tenzij er sprake is van een aanzienlijke situatie. Wilt u bij
het halen en brengen van alstublieft afstand houden tot elkaar en tot de leerkrachten?

Kerstviering
Er is een werkgroep aan de slag met plannen voor de Kerstviering. Er al ontstaan hele
leuke ideeën om er een sfeervolle, mooie viering van te maken met de kinderen. We
houden er rekening mee dat de viering alleen overdag kan plaats vinden.

Agenda in Parro
U heeft gemerkt dat we deze keer zelf lieten intekenen op de oudergesprekken via de
Parro-app. Wij denken dat dat voor u in ieder geval praktischer werkt. Ook voor ons lijkt
een mooie werkwijze. Het is fijn dat nu (op één van de twee ouders na) iedereen via Parro
te bereiken is. Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze manier van inplannen? dan
hoor ik dat natuurlijk graag op: directie@dehasselbraam.nl

Ouderbijdrage via Schoolkassa
Het innen van de ouderbijdrage zal geautomatiseerd gaan verlopen. De
oudervereniging zal dat koppelen aan onze schooladministratie, waardoor gegevens
voortdurend actueel gehouden worden. U ontvangt hierover meer info vanuit de
penningmeester van de OV: Anke Fleischmann.
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