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Welkom

Een hartelijk welkom aan onze nieuwe leerling Noa Bos. We hopen dat je een fijne en
leerzame tijd op de Werenfridus zult hebben!

Coronanieuws
Ongetwijfeld bent u op de hoogte van de maatregelen die
sinds afgelopen dinsdag nog steeds gelden, hoewel er
gelukkig ook weer sprake is van een lichte versoepeling.
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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Personele zaken
*Meester Raoul is grotendeels hersteld van zijn knieoperatie en is weer deels aan het werk. De
verwachting is dat hij de komende week of de week daarna weer volledig aan het werk zal zijn.

*Juf Marije is vooralsnog thuis en verricht de komende tijd van huis uit ondersteunende
werkzaamheden. We hopen dat dit langzamerhand uitgebreid mag worden. En dat
Marije op enig moment ook weer op de Werenfridus aanwezig kan zijn. Positieve
ontwikkelingen dus!
Biebnieuws

De biebcommissie is op zoek naar hulp op de donderdagochtend op de even weken. Wie heeft zin
en tijd om ons biebteam aan te vullen? U kunt contact opnemen met juf Anneke via de mail:
anneke.eisses@skowf.nl
Sinterklaasviering
Zoals ieder jaar is het altijd weer afwachten of Sinterklaas de
Werenfridus zal bezoeken. Dit jaar is het uiteraard extra spannend
door alle corona maatregelen. En dan natuurlijk ook alle
ontwikkelingen die wij volgen via het sinterklaasjournaal. Hoe
loopt het dit keer af?
Gelukkig hebben wij nauwe contacten met de Sint en hij heeft ons
verzekerd dat hij de Werenfridus komt bezoeken op vrijdag 4
december. En daar zijn we heel erg blij mee!
Waar we wel voor zorgen is dat dit coronaproof gebeurt:
● De Sint zal op een moment binnenkomen (of zijn) op een
moment dat er geen ouders meer rondom de school zijn.
Dus er is geen buitenontvangst.
● Wij verwelkomen Sint en zijn Pieten met alle leerkrachten
en enkele structurele hulpouders/stagiaires. Er zijn dit keer geen extra ouders in school.
● De leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur uit,
● De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben een continurooster tot 14.15 uur. Graag brood en
drinken voor de lunch meegeven.
● Via de Parro app krijgt u nog nadere groepsinfo als dit nodig mocht zijn.
We hopen op een fantastisch Sinterklaasfeest!
Actie voor de Voedselbank
Samen met onze collegaschool de Schelp houden we altijd aan het eind van het jaar een actie
voor een goed doel. Dit jaar is dat voor de Voedselbank. In de week van 7 t/m 11 december gaan
wij hiervoor weer producten inzamelen. En uiteraard zal dit op een coronaproofmanier
plaatsvinden
Binnenkort krijgt u hier nog uitgebreid bericht van.
Gevraagd
Onze decogroep zorgt altijd voor de versiering/aankleding van de hallen. Zij zijn op zoek naar
decomateriaal voor Sinterklaas, omdat we momenteel vooral pakjes hebben en op zoek zijn
naar wat variatie.
Als u nog ander decomateriaal hebt (thema herfst, lente, zomer, kerst, algemeen) wat geschikt
is voor ons, kunt u contact opnemen met juf Shirley: shirley.snip@skowf.nl
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De nieuwe speelplaats: we zijn gestart!
Sinds 2 november zijn de werkzaamheden aan ons schoolplein gestart. Allereerst alle tegels en
speelattributen weg en vervolgens het aanbrengen van een nieuw rioolstelsel. Toen dat gereed
was werd de hele speelplaats keurig uitgevlakt en kon de bestrating beginnen. Door de
medewerkers van bestratingsbedrijf Boos wordt keihard gewerkt om alles binnen de gestelde
tijd af te krijgen. En dat gaat ruimschoots lukken! Op dit moment worden de laatste stenen
gelegd en kunnen binnenkort de speeltoestellen geplaatst gaan worden.
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