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• Ziekte en vervangingen 

Sinds deze week hebben we een 

aantal zieke leerkrachten erbij ge-

kregen, waardoor het bezetten van 

alle leerkrachtplaatsen behoorlijk 

onder druk is komen te staan. Af-

gelopen maandag konden we 

daarom de leerlingen van de groe-

pen 5 en 8 niet naar school laten 

komen. Gelukkig waren er dinsdag 

wel 2 invalleerkrachten en hebben 

we ook vandaag alle groepen kun-

nen bemannen. Omdat er in deze 

tijd nauwelijks invalcollega’s be-

schikbaar zijn, kan het voorkomen 

dat we ook de komende weken 

leerlingen niet kunnen ontvangen. 

We verzoeken u daarom nogmaals 

dringend om elke avond en och-

tend in onze Parro-app te kijken of 

er misschien lesuitval is. We zullen 

leerkrachten wellicht van groep 

moeten laten wisselen, zodat de 

pijn verdeeld wordt en de groepen 

om de beurt een dag thuis dienen 

te blijven. 

 

• Coronamaatregel 

U bent vast al op de hoogte van de 

nieuwe maatregel die vorige week  

dinsdag is afgekondigd tijdens de 

persconferentie. 

De regel “Binnen en buiten bestaat 

een groep uit maximaal 2 personen 

van verschillende huishoudens” is 

ook een regel die in en om de 

school geldt. 

Wij vragen hiervoor uw aandacht, 

denk hierbij met name aan bij het 

brengen en halen van uw 

kind(eren). 

 

• Sint Maartenviering op de 

Spelwert  

Vanochtend hebben we op de Spel-

wert ons Sint Maartenfeest gevierd. 

De kinderen gingen in groepjes bij 

de leerkrachten langs om hun lied-

jes te zingen met hun lampions.   

Die lampions hadden ze afgelopen 

donderdagmiddag gemaakt, waarbij 

de kinderen uit de groepen 1, 2 & 3 

gekoppeld werden aan “een 

maatje” uit groep 7 en 8.  

 

  
 

Met dat maatje gingen ze vandaag 

de klassen rond en kregen daarbij 

een kleine attentie, mede gespon-

sord door de Coop. Voor u als ou-

der stond er een livestream klaar 

waarop u mee heeft kunnen kijken.  

We hadden ook een livestream 

met verzorgingstehuis de Wiele-

waal, zodat daar ook de bewoners 

mee konden genieten van onze vie-

ring 

 

 
 

Het was een zeer geslaagd Sint 

Maarten uurtje!  

• Tevredenheidspeiling 

Denk u nog aan het invullen van onze 

tevredenheidspeiling?  

Vanochtend had 23% van de uitgeno-

digde ouders de peiling ingevuld. 

U kunt uw mening over de school 

kenbaar maken door het invullen van 

de vragenlijst tot en met 18 novem-

ber.  

    
 

We hopen dat u de komende dagen 

even tijd heeft om de lijst in te vullen 

voor zover u er nog niet aan toe 

bent gekomen.  

 

• Sinterklaas- en Kerstviering in 

coronatijd. 

Als uitvloeisel van alle coronamaatre-

gelen die wij de afgelopen maanden 

steeds doorkregen, heeft ons school-

bestuur Stroomm ook een speciaal 

protocol geschreven voor het organi-

seren van de bekende decembervie-

ringen Sinterklaas en Kerst. 

Uiteraard zullen we dit jaar wel sa-

men met de leden van de ouderraad  

binnen de voorschriften in dat proto-

col voor onze kinderen beide feesten 

gaan organiseren. Zodat de gezellige 

decembersfeer er toch komt. We 

dienen echter wel e.e.a. aan te passen 

en zullen u daar steeds tijdig over in-

formeren. We kunnen in ieder geval 

al wel melden dat we dit jaar niet 

onze kerstavond kunnen organiseren. 

De kerstviering op donderdagavond 

17 december komt dus te vervallen; 

u wordt daar later uitgebreid over 

geïnformeerd.  

Er is ook wel weer goed nieuws, 

want zoals het er nu naar uit ziet, zal 

Sinterklaas onze school dit jaar toch 

ook weer bezoeken en wel op don-

derdag 3 december! 

Vanwege corona zal het bezoek an-

ders zijn dan voorgaande jaren. U 



 

leest hier meer over in onze speci-

ale Sintnieuwsbrief meegestuurd 

als bijlage.   

 
 

• Reminder vrije ochtend 

groepen 1 t/m 4 

Denk u er nog aan dat de vrije 

ochtend van de groepen 1 t/m 4 

verzet is van vrijdag 27 november 

naar vrijdag 20 november i.v.m. het 

afscheid van Paul. 

• Ouderbijdrage via Parro 

De penningmeester van de O.R. 

Marielle Louvet heeft u via Parro 

een uitnodiging gestuurd voor het 

betalen van de ouderbijdrage. 

Waarschijnlijk omdat het de eerste 

keer was is er helaas iets fout ge-

gaan. In de bijlage wordt alles aan u 

uitgelegd. Vragen? Dan kunt u mai-

len naar:  

 orspelwert@gmail.com 

 

• Oudergesprekken groep 8 en 

groep 1/2 en facultatieve lees-

gesprekken groep 3 

Op de schoolkalender staan van 30 

november t/m 4 december de rap-

portgesprekken van de groepen 

1/2 en groep 8 gepland. Ook staan 

er facultatieve leesgesprekken ge-

pland voor groep 3. Vanaf maandag 

23 november t/m vrijdag 27 no-

vember kunt u via Parro inschrij-

ven voor de gesprekken.  (Ouders 

van kleuters die pas het intake- of 

het 6 weken gesprek hebben gehad 

hoeven niet in te schrijven). De ou-

ders van de leerlingen van groep 3 

worden door Karin uitgenodigd; 

indien u geen uitnodiging krijgt 

kunt u facultatief  inschrijven. 

Deze gesprekken worden natuur-

lijk ook weer digitaal gevoerd, via 

Google Meet. U kunt inloggen op 

het MOO account van uw kind en 

vervolgens deelnemen door de 

naam van uw kind in te typen. 

Mocht u vragen hebben dan kunt 

via Parro of via een mailtje contact 

opnemen met de leerkracht van uw 

kind.  

  

Bijlagen: 

- Nieuwsbrief Sinterklaas 

- Uitleg ouderbijdrage via Parro van 

de O.R. 

- Nieuwsbrief decemberactiviteiten 

Spel& 

-2 x bijlage Smallsteps 

Kalender: 

-woensdag 25 november: volgende 

nieuwsbrief 

- 30-11 t/m 4-12 rapportgesprek-

ken groepen 1/2 en 8 & facultatieve 

leesgesprekken groep 3. 

 
 

Met vriendelijke groet namens het 

team, 

Paul en Rian 

mailto:orspelwert@gmail.com

