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Corona maatregelen  
Inmiddels zijn we van vrijwel alle extra beperkende maatregelen af. Hieronder de belangrijkste 
wijzigingen:  
1. De 1.5 meter regel geldt niet meer tussen volwassenen, met leerlingen was dit al het geval maar 
tussen teamleden hoeft nu ook geen 1.5 meter afstand meer gehouden te worden.  
De mondkapjesplicht is vervallen. Gezamenlijke teambijeenkomsten zijn weer mogelijk.  
2. Bij een besmetting in de klas of school wordt de school geïnformeerd door de GGD. Zij bepalen 
dan ook welke maatregelen moeten worden genomen. Klassen worden niet naar huis gestuurd.  
3. Ouders zijn weer welkom in school. Het is aan het team hoever je hierin wilt gaan, in ieder geval 
stem je dit af met de MR. Ouderavonden mogen weer.  
4. Corona toegangsbewijzen zijn in de school niet nodig, ook niet bij musical of culturele activiteit.  
 
We vinden het erg belangrijk jullie weer te kunnen zien en te spreken. We willen de lijnen kort houden 
en zaken snel kunnen bespreken en oplossen.  Punt 3 moeten we nog bespreken in het team en met 
de MR om te kijken hoe we hier als school mee omgaan. En dan gaat het vooral om het brengen van 
de kinderen en de inloop vanaf 8.00 uur. Zo gauw wij weten hoe we dit gaan doen, hoort u dat van 
ons. 
 

De tandarts was op school 
In het kader van de Kinderboekenweek kwam de tandarts 
maandag 11 oktober langs bij een aantal groepen. Zo ook bij 
groep 4/5. De tandarts vertelde de kinderen van alles over het 
beroep ‘de tandarts’. Ook kregen de kinderen poetsles. De 
tandenborstel en tube tandpasta mochten de leerlingen mee 
naar huis. En ze kregen een mooi poetsdiploma mee. 
De leerlingen vonden het erg leuk en leerzaam! 
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Groepen 3 is naar de bibliotheek geweest 
De kinderen van groep 3A en 3B zijn afgelopen maandag naar de 
bibliotheek in Appingedam geweest. We hebben gekeken naar 
verschillende soorten boeken; informatieve boeken maar ook mooie 
prentenboeken en leesboeken. De kinderen vonden het heerlijk om 
weer met de hele klas naar de bieb te kunnen. Veel kinderen komen 
weer met enige regelmaat in de bibliotheek, maar voor de kinderen 
en ouders die hier nog niet komen, of hier al heel lang niet meer zijn 
geweest… 
 
 

Wist je dat:  
Kinderen gratis lid kunnen worden van de bibliotheek? 
Je heel veel boeken kunt lenen?  
Je van lezen slimmer wordt? 
De bibliotheek geen boetes meer berekent voor boeken die 
niet op tijd terugkomen?  
Je in de bibliotheek kunt lezen en spelen? 
Veel kinderen het erg leuk vinden om naar de bibliotheek te 
gaan. 
De bibliotheek elke dag na schooltijd open is tot 17.00 uur? 
Je ook op zaterdag naar de bieb kunt? 
 
Wij hopen dat er veel kinderen weer van de bieb kunnen 
genieten! 
Voor meer informatie: https://biblionetgroningen.nl/bibliotheek/appingedam/96 

 
Zakelijke ouderavond 
De zakelijke ouderavond is op donderdag 25 november om 19.30 uur op school. 
In de bijlage de uitnodiging en de agenda. We hopen u allen te zien op donderdag 25 november. 
 

 
Ouderportaal 
Wist u dat ons Ouderportaal ook een app functie heeft? Met de app 
hebben jullie altijd direct de informatie bij de hand die voor 
jullie belangrijk is. 
Hoe vindt u de schoolcode die u nodig heeft? U logt in via 
10vh00.mijnschool.nl. Dan klikt u op ‘mijn account’, daarna op ‘app’. Als 
u naar beneden scrolt ziet u de schoolcode staan, die u nodig heeft om 
de app te gebruiken op uw telefoon. 
 

 
 

 
 
Rekeningnummer voor de vrijwillige bijdrage 
In de nieuwsbrief van vorige week stond niet het goede rekeningnummer. Hieronder het juiste 
rekeningnummer:  
De ouderbijdrage kan gestort worden op NL41 RABO 0313 0253 98 t.n.v. Vrienden van het Openbaar 
Onderwijs o.v.v. ouderbijdrage naam kind en groep. 

 
 
Gevonden voorwerpen 
Bent u wat kwijt? Wij hebben weer heel wat gevonden kleding en andere voorwerpen in de hal op het 
podium liggen..... als u wat mist kunt u het daar ophalen. Graag voor de herfstvakantie! 
Daarna zoeken wij er een andere bestemming voor.  
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