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Van ons bestuur:
Twee keer in een schooljaar vergadert het bestuur van onze schoolvereniging met de GMR (=
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Volgende donderdagavond 25 november is weer zo’n
gemeenschappelijke vergadering.
Op deze vergaderingen blijkt iedere keer weer hoe belangrijk de betrokkenheid en
samenwerking tussen leerkrachten en ouders, nu dan in de functie van bestuurslid of GMR-lid, is
voor het onderwijs dat iedere dag aan uw kind(eren) wordt gegeven. De lijnen blijven hierdoor
kort en in voorkomende gevallen kan er ook op andere momenten snel contact met elkaar worden
opgenomen.

90 jaar Daltononderwijs
Op 3 november 2021 werd op 9 locaties in het land het Daltoncongres georganiseerd ter
gelegenheid van het 90-jarig bestaan gehouden. Onze collega’s hebben zich verspreid over
verschillende locaties. We kunnen terugzien op interessante ontmoetingen; veel indrukken zijn er
opgedaan.
De ervaringen van deze dag zullen de collega’s met elkaar delen.

Corona
Hoewel het optimisme enkele maanden geleden erg groot was, blijkt de realiteit nu anders.
Afgelopen week werden er weer allerlei maatregelen afgekondigd. Gelukkig zijn de beperkingen
voor het onderwijs en het geven van onderwijs niet toegenomen.
Het Ministerie van OC&W heeft afgelopen weekend de volgende aandachtspunten bekend
gemaakt:
Om de scholen verantwoord open te laten zijn, is het van groot belang om de geldende
voorzorgsmaatregelen te blijven hanteren:
- De basisregels: blijf thuis en laat je testen bij klachten, handen wassen, hoesten en niezen in je
elleboog, goed ventileren, geen handen schudden en elkaar de ruimte geven.
Daarnaast blijft het voor scholen mogelijk om aanvullende voorzorgsmaatregelen te nemen in
overleg met de medezeggenschapsraad. Het uitgangspunt daarbij is wel dat het onderwijs zo
normaal en volledig mogelijk op school doorgaat.
Voor onze scholen geldt dat we altijd bij een melding van een besmettingen contact opnemen met
de GGD (is voorgeschreven). De GGD geeft dan de richtlijnen aan, die wij moeten opvolgen.
Vanzelfsprekend blijft het de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van u als ouder(s) en wij
als schoolteams, om al datgene te doen, waardoor de kans op besmetting zo’n gering mogelijk
blijft.

Schoolfruit
Komende week komt de eerste levering van het schoolfruit binnen, vanmorgen heeft u een appje
gehad met wat er geleverd wordt deze week. Op woensdag, donderdag en vrijdag hebben we dan
op school fruit voor de kinderen.
De komende weken zult u op maandag, via een appje of de nieuwsbrief, horen wat voor soort fruit
er die week geleverd wordt. Dan kunt u zelf zien of er fruit mee moet voor uw kind(eren) op
woensdag t/m vrijdag.
Komende week worden er ananassen, wortels en appels afgeleverd.
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Aankomst Sinterklaas
Nog een paar nachtjes slapen en dan komt Sinterklaas, gelukkig, ook op Terschelling aan!
Er zullen enkele maatregelen genomen worden om een goede-veilige intocht te kunnen
organiseren. Wat voor maatregelen er genomen worden is ons nu nog niet bekend. We zullen dit
zo snel mogelijk met u communiceren wanneer het duidelijk is.
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Sint Maarten
Gelukkig konden de kinderen afgelopen donderdag langs de deuren om snoep op te halen. In het
kader van Sint Maarten hebben we in de vorige nieuwsbrief een oproep gedaan om
verzorgingsproducten te verzamelen op school. Deze verzorgingsproducten zullen we schenken
aan de voedselbank op Terschelling. Alle gulle gevers, hartelijke bedankt!

Belangrijke data
Maandag 15 november: nieuwsbrief verschijnt
Dinsdag 16 november: zwemmen gr. 3-4
Zaterdag 20 november: Sinterklaas komt op Terschelling
Maandag 22 november: gr. 8 meeloopdag op het VMBO
Dinsdag 23 november: zwemmen gr. 3-4
Dinsdag 23 november: gr. 8 meeloopdag op het VMBO
Woensdag 24 november: Informatie avond ouders gr. 8 op het VMBO
Donderdag 25 november: Bestuur-GMR vergadering
Maandag 29 november: nieuwe nieuwsbrief komt uit
Vrijdag 3 december: Sint en zijn pieten op school
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Talentlessen
Afgelopen woensdagmiddag zijn de Talentlessen (bovenbouw)
gestart. In een serie van vier lessen kunnen de leerlingen
ontdekken en hun talenten verder ontwikkelen.
Bij deze lessen zijn experts ingeschakeld en/of kunnen we
gebruik maken van materialen van bedrijven. (Dank aan het
beschikbaar stellen van de mountainbikes!)

Sinterklaascadeautjes groepen 1 t/m 4
Aanstaande maandag, 22 november, staat op de ouderkalender een inpakavond gepland. Op deze
avond komen ouders op school en kiezen een cadeautje voor hun zoon/dochter en pakken deze in.
Gezien de huidige omstandigheden omtrent Corona gaan wij dit anders organiseren.
Deze week krijgen de ouders een app van de leerkracht. Ouders kunnen dan zelf een cadeautje
uitkiezen. Vervolgens zorgen de leerkrachten ervoor dat de cadeautjes worden ingepakt.
De inpakavond voor ouders gaat dus niet door.
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Donderdag 25 november: Bestuur-GMR vergadering
Maandag 29 november: nieuwe nieuwsbrief komt uit
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