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Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,
Wat was het gezellig met de Sint en zijn pieten bij ons op school. Dank aan alle hulpouders! De knusse weken
voor kerst volgen de Sint snel op. Verderop kunt u meer lezen over onze kerstviering die we nu anders gaan
organiseren dan we gewend zijn.
Trots zijn we op Evi uit groep 6/7! Zij heeft uit handen van de burgemeester en de jeugdburgemeester een
kinderlintje ontvangen heeft, omdat ze haar buurvrouw van 87 zo goed helpt. Evi laat zien dat wat voor de één
een klein gebaar lijkt, voor de ander veel betekent. Zij zet het afval buiten, hangt de zakken plastic aan de
beugels en zet de bak oud papier buiten. Dit doet ze al een aantal maanden erg trouw, met veel plezier en op
eigen initiatief, zodat de buurvrouw dit niet zelf hoeft te doen. Ga zo door Evi!
De burgemeester was heel blij dat hij al voor het vierde jaar op onze school
deze bijzondere prijs uit mag reiken. Hij benoemde de sociale betrokkenheid
die opvalt bij de kinderen van onze school.
Ons volgende Otternieuws zal in januari verschijnen, dus wensen we u
alvast heel fijne kerstdagen en een mooie kerstvakantie!
Met vriendelijke groeten,
Team ’t Otterke

Agenda
17-12

Kerst op ‘t Otterke

18-12

School om 12.00 uur uit

21-12 t/m 1-1

Kerstvakantie

24-12

Juf Monique LG jarig

25-12

1e kerstdag

26-12

2e kerstdag

27-12

Juf Marjolijn jarig

31-12
1-1-2021

Oudejaarsdag
Gelukkig nieuw jaar

4-1

Otternieuws

Algemeen vanuit school
Corona-maatregelen
Helaas krijgen we steeds meer berichten van ouders die besmet zijn met het coronavirus. Op het moment dat
we dit bericht krijgen zijn hun kinderen al thuis of komen niet meer naar school. Soms komt het voor dat het
bericht gedurende de dag komt en de kinderen dan naar huis moeten om in quarantaine te gaan.
Op het moment dat zo’n bericht binnenkomt maken we (samen met ouders) de inschatting of de kinderen ook
klachten hebben en we de andere ouders van de groep moeten informeren. We overleggen hierover ook met de
GGD indien nodig. Wanneer er voor uw kind of uzelf een risico is door de besmetting van andere ouders laten
wij dit zeker via de mail weten.
Voor de kinderen die in quarantaine zitten zorgen we voor een goede afstemming met thuis over het
schoolwerk.
Beslisboom
De beslisboom is weer herzien. Hier vindt u de laatste versie.
Ventilatie
Een poosje geleden hebben we u geinformeerd over de stand van zaken betreffende de ventilatie en de C02metingen. Nog steeds zorgen we er voor dat de luchtkwaliteit regelmatig gemeten wordt. Dat wordt afgezet
tegen het aantal ramen en deuren dat er op dat moment openstaan. Er wordt op dat moment ook een advies
gegegeven over het ventileren als dat nodig is. Zo weten we in iedere groep hoe we het beste kunnen ventileren
zodat de luchtkwaliteit het meest optimaal is, maar het wel behaaglijk is in de klas. Onze ervaring is dat dit goed
gaat.
Instagram
Sinds kort zij wij naast Facebook ook te vinden op Instagram. Check onze berichtjes.
Zichtbaarheid in het verkeer
‘s Ochtends is het nog donker als we op pad gaan om naar het werk of naar school te gaan. Zichtbaarheid is voor
iedereen heel belangrijk in het verkeer om ongelukken te voorkomen. Zeker bij slecht weer!
In dit filmpje zie je wanneer je het meest zichtbaar bent in het verkeer. Praat er samen eens over hoe je kunt
zorgen dat je goed zichtbaar bent als je op pad gaat.

Kerstviering 17 december
Dit jaar hebben we een andere opzet voor de Kerstviering i.v.m. de
Coronamaatregelen.
Het kerstfeest zal niet ‘s avonds, maar gewoon overdag plaatsvinden op
donderdag 17 december.
Hieronder kunt u lezen hoe de dag eruit zal zien:

•

We starten de dag met een kerstontbijt. We willen vragen of alle kinderen deze dag voor zichzelf een
smakelijk kerstontbijt, bord en beker mee naar school willen nemen. Drinken hiervoor hoeven de
kinderen niet zelf mee te nemen. Daar wordt voor gezorgd.

•

Kinderen mogen in de ‘kerstkleren’ naar school komen.

•

Alle groepen verzorgen deze dag een muzikaal optreden voor de ‘ouderen van de Regt’. Vanaf buiten
zullen deze optredens plaatsvinden, waarbij de ouderen vanaf hun eigen kamer het optreden kunnen
bekijken.

•

De kinderen nemen deze dag gewoon hun gymspullen mee naar school. De eigen leerkracht bepaalt of
ze gaan gymen.

We gaan er met z’n allen een fijne en sfeervolle dag van maken!

Nieuws van buiten

Kerstvakantie activiteiten met Laarbeek Actief !!
Het duurt nog eventjes, maar ben jij al nieuwsgierig naar
welke activiteiten er komen gaan in de Kerstvakantie ?
Kijk hieronder alvast op de website!

Inschrijven vanaf :
Maandag 14 December om 18.00 uur.
www.laarbeekactief.nl

OPZOEK
Junior Laarbeek Actief iets voor JOU??
Zit jij NU in groep 7 of 8 ?
En vind je het leuk om bij het team van Laarbeek Actief te horen? Dan
zijn wij op zoek naar jou! Er zijn maar een enkel plaatsen beschikbaar.
Je kan t/m 4 december 2020 inschrijven
Vind je het leuk om hieraan deel te nemen. Dan kun je een motivatie
brief sturen naar: jaccy.vandenenden@levgroep.nl
Eisen motivatie brief:
- Waarom wil jij bij ''Junior Laarbeek Actief''?
- Mogen plaatjes en tekst zijn
- Noteer: Naam, klas en school
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