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Welkom
Een hartelijk welkom aan onze nieuwe leerlingen: Yinthe in groep 1-2A en Nora en Ties in
groep 1-2B. We hopen dat jullie een fijne en leerzame tijd op de Werenfridus zullen
hebben!

Coronanieuws
Ongetwijfeld bent u op de hoogte van de maatregelen die
sinds afgelopen dinsdag nog steeds gelden. Het betekent voor
ons dat de afspraken die tot op heden gemaakt zijn nog
steeds van toepassing zijn en dat een verruiming daarvan er
niet inzit voor de komende periode:
*Wilt u er voor zorgen dat de anderhalve meter afstand
gehanteerd wordt bij de in- en uitgangen van de school?
* Haalt u uw kind(eren)met de auto? Wees alstublieft extra alert, omdat er vanuit
diverse richtingen leerlingen op de fiets komen! Met name bij de zij- en achterkant van
de school is dit het geval.
* Als u iets wilt bespreken met de leerkracht van uw kind kunt u het beste contact
zoeken via de Parro-app. Indien noodzakelijk kan er een afspraak op school gemaakt
worden.
* Wanneer uw kind gezondheidsklachten heeft die mogelijk te maken kunnen hebben
met het coronavirus, neem dan contact op met school om te overleggen. Momenteel
mogen leerlingen die verkouden zijn naar school komen. Ook kunt u op de RIVM-side
informatie hierover vinden: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 .
Tevens kunt u gebruik maken van de beslisboom die u via de Parro-app heeft
gekregen.
* De afgelopen tijd zijn er meerdere collega’s die zich hebben laten testen op corona.
De uitslagen waren steeds negatief, zodat het onderwijs nog steeds doorgang kan
vinden. UIteraard hopen we dat dit de komende tijd zo blijft. Mocht het zo zijn dat er een
positieve testuitslag is en een leerkracht in quarantaine moet, dan worden ouders
hiervan op de hoogte gesteld. En uiteraard wat dit dan betekent voor het onderwijs op
dat moment. In de berichtgeving hierover is het noodzakelijk dat dit AVG-proof moet
zijn. Graag uw begrip hiervoor.
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De nieuwe speelplaats, we gaan beginnen!

Het werkschema voor de herinrichting van de nieuwe speelplaats is bekend. Maandag
2 november vanaf 7.00 uur wordt gestart met het weghalen van de huidige bestrating,
gevolgd door de vernieuwing van de bestrating, en dit weer gevolgd door de plaatsen
van de speeltoestellen vanaf maandag 30 november. Als alles volgens planning
verloopt is ons nieuwe schoolplein in 2021 een feit! Hieronder alvast een impressie:

Dit betekent echter wel dat we de komende periode een speelplaats hebben die we
niet of nauwelijks kunnen gebruiken. De groepen zullen dus gaan improviseren waar en
hoe er wel gespeeld kan worden. Een uitdaging erbij!
Ook fietsen kunnen niet op de speelplaats worden neergezet. Dit zal op andere plekken
moeten gebeuren. Het advies is dan ook om (als het kan) lopend naar school te komen.
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Personele zaken

* In de herfstvakantie is meester Raoul geopereerd aan zijn knie en is daarvan
herstellende. We proberen zoveel mogelijk zijn gymtijden te laten vervangen. Wanneer
dit echter niet lukt geeft de leerkracht zelf de gymnastiekles of zorgt voor een alternatief
programma. UIteraard hopen we dat het herstel van Raoul voorspoedig zal verlopen!
* Juf Marije is vooralsnog thuis en zal mogelijk de komende tijd van huis uit wat
ondersteunende werkzaamheden verrichten. We hopen dat dit langzamerhand
uitgebreid mag worden. En dat Marije op enig moment ook weer op de Werenfridus
aanwezig kan zijn.
* Vanaf komende week is juf Andrea ook op de dinsdag op de Werenfridus aanwezig.
het is de bedoeling dat zij dan leerlingen gaat begeleiden waarvoor extra inzet gewenst
als gevolg van leerachterstanden.

Kriebelbrigade
Momenteel is onze kriebelbrigade niet actief op school. We willen u wel vragen om thuis

regelmatig te checken of er sprake is van hoofdluis bij uw kind(eren). Mocht dit het
geval zijn, wilt u dit dan aan ons doorgeven?
Sint Maarten

Het Sint Maartenfeest zal dit jaar een andere invulling gaan krijgen dan dat we gewend
zijn. En dat kan mogelijkerwijs een teleurstelling voor uw kind zijn.
Wij hebben besloten om toch lampionnen te laten maken omdat een lampion ook een
mooi en sfeervol licht in huis kan zijn, letterlijk een lichtpuntje in deze tijd. UIteraard
zullen we dit ook met de leerlingen in de klas bespreken en uitleggen. We hopen dat u
hier ook thuis op deze manier aandacht aan wilt besteden.
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