Regenboog nieuws
Vanuit de directie en het team
De voorbereidingen voor de Sint zijn in volle
gang in de groepen!
Er wordt al hard gewerkt door leerlingen aan de
recepten die de Sint graag wil ontvangen.
En wij weten ook dat er achter de scherm heel hard
gewerkt wordt door alle ‘hulppieten’!
Morgenavond zijn de ‘hulppieten’ van harte
welkom in de eigen klas. Wij zullen zorgen voor
koffie/thee en wat lekkers. Fijn als iedereen alert is
op de 1,5 meter afstand!

Kalender nov/dec 2021
23/11
29/11
2/12
6/12
23/12
24/12

Surprise-avond Sint
MR 20u
Sinterklaas op school
Oudervereniging 20u
Kerstviering op school
Kerstvakantie, alle lln om 12u VRIJ

Wegbrengmoment november
Woensdag 24 november
Donderdag 2-december
Voorlopig vervallen.

Jarigen t/m 29 nov 2021
23/11
24/11
27/11

Faris (5 jaar)
Laïz (9 jaar)
Puck en Steef (9 jaar)

Van harte gefeliciteerd!
De kinderen zullen komende woensdagochtend
zeker verrast zijn als zij binnen komen in hun
omgetoverde themagroep. Het is de bedoeling dat op deze ochtend alle leerlingen
buiten op het achterplein voor de eigen deur wachten tot ze samen de klas in
mogen. De leerkrachten zullen buiten staan om uw kind(eren) op te vangen, dus
neemt u snel afscheid zodat het aantal
volwassenen op ons plein beperkt blijft?

Op donderdagochtend 2 december verwelkomen
wij de Sint en zijn Pieten op de Regenboog! Wij
doen dit helaas ook dit jaar zonder het zangtalent
van alle ouders, dus wilt u na het brengen van uw
kind(eren) het schoolplein snel verlaten?
Gelukkig kunnen al onze kinderen en juffen en
meesters ook heel hard zingen en zullen we
zorgen voor een warm welkom (en voldoende
foto’s voor een sfeerimpressie)!

Corona maatregelen
De coronamaatregelen zijn weer verder aangescherpt. De belangrijkste
aanpassingen zijn:





Als een persoon positief wordt getest (en besmet is met het coronavirus),
moeten alle huisgenoten thuisblijven, ook gevaccineerde personen. Dat
betekent dus dat iedereen, zowel kinderen als volwassenen, thuis moet blijven
als een huisgenoot besmet is.
Alle huisgenoten (categorie 1) gaan tien dagen in thuisquarantaine en laten
zich testen op dag 5 bij de GGD (voor opheffen quarantaine).
Ouders/verzorgers en andere aanwezigen dan medewerkers of leerlingen
dienen in de school 1,5 meter afstand te houden.

Voor de volledigheid nog even de situaties wanneer eenieder thuisblijft:











Bij klachten die passen bij corona.
Als je positief getest bent op corona bij de GGD;
Als je een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de uitslag van de
confirmatietest bij de GGD
Als iemand in je huishouden positief is getest op corona;
Als je in nauw contact bent geweest met iemand die positief is getest;
Klasgenoten mogen naar school komen. Kinderen die in nauw contact zijn
geweest in de privésfeer (bijvoorbeeld als ze bij de besmette leerling thuis
hebben gespeeld of gelogeerd). De advisering hierover verloopt altijd via de
GGD;
Als je van de GGD een quarantaineadvies hebt gekregen;
Als je terugkomt uit een zeer hoogrisicogebied; zie
https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/
Als je een melding hebt gekregen via de CoronaMelder-app

Na een besmetting kan een persoon weer naar school wanneer hij/zij 24 uur
klachtenvrij is én minimaal 7 dagen zijn verstreken na start van de symptomen
Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je nog vragen
hebben, laat dit dan gerust weten.
In de bijlage ook de laatste versie van de beslisboom.

Namens de oudervereniging
Beste ouders,
Twee jaar geleden heeft Arjen van Beek met veel plezier de taak van secretaris
van de oudervereniging op zich genomen. Aangezien zijn termijn van twee jaar er
na dit kalenderjaar opzit, moeten er verkiezingen uitgeroepen worden.
Arjen wil graag doorgaan met zijn functie en zal zich dus verkiesbaar stellen. De
vraag is of er andere ouders zijn die graag deze functie invulling zouden willen
geven. Als dat het geval is, dan willen we u vragen dit kenbaar te maken bij de
voorzitter van de OV, Remco Eversen (remco.malden@hotmail.com).
De sluitingsdatum hiervoor is 5 december a.s. zodat de verkiezingen daarna
uitgeschreven kunnen worden. Deze zullen online plaatsvinden.
We horen graag van u.
Hartelijke groet,
Het bestuur van de oudervereniging
Jongerenwerk gemeente Heumen
Zoals vorige week al in het Regenboognieuws stond, is er contact geweest met de
jongerenwerkers van de gemeente o.a. over het afsteken van vuurwerk door
jongeren in de buurt. Omdat onze oudste leerlingen dit ook al best interessant
vinden zullen de jongerenwerkers dinsdagochtend een gastles geven in de
bovenbouw samen met een medewerker van bureau Halt.

Vanuit externen
Jeugdverpleegkunde GGD
Bij het Regenboognieuws vindt u een bijlage van onze jeugdverpleegkundige over
het bestrijden van luizen.
Hierbij haar contactgegevens uitgelicht, u kunt Anneke van Hes ook voor andere
vragen benaderen.
Misschien heb je meer vragen over bovenstaand onderwerp? Kom gerust bij mij langs.
Ik ben er voor allerlei vragen over de groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind.
Bijvoorbeeld over bedplassen, gezonde voeding of advies over de sociaal-emotionele
ontwikkeling van je kind. Ik ben op afroep op school aanwezig. Bellen of mailen voor
een afspraak kan ook.
Telefoon: 06 –10252777
E-mail: avanhes@ggdgelderlandzuid.nl
www.ggdgelderlandzuid.nl
JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid

