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Beste ouders/verzorgers,
Covid-19
Het is weer onrustig in ons land. De maatregelen worden aangescherpt. Voorlopig betekent dit voor
onze school weinig extra aanpassingen. We wassen onze handen, er zijn extra maatregelen rondom
de schoonmaak, er is een beslisboom rondom het ziekmelden van leerlingen en we kunnen op
afspraak wat ouders in de school ontvangen. Komende dagen zal duidelijk worden wat het
mondkapjesadvies voor het primair onderwijs betekent en in hoeverre het samenkomen van
maximaal vier mensen (volwassenen) nageleefd moet worden in een onderwijsorganisatie.
Ook de personele bezetting is soms spannend. We doen ons uiterste best alle klassen draaiende te
houden.
Voor u zijn het ook spannende tijden. Wellicht werkt u in de zorg, werkt u juist thuis of moet u met
andere werkzaamheden uw leven aanpassen. We wensen u veel sterkte toe.
MR-verkiezing
Het respons op de MR-verkiezing was groot. We mochten veel stemmen ontvangen, onze dank
daarvoor.. Daisy de Heer zal de oudergeleding in de MR gaan vertegenwoordigen. Welkom!
Informatieavond en omgekeerde 10-minuten gesprekken
Het was een verademing weer ouders in de school te ontvangen. Op een veilige manier hebben we
de afgelopen twee weken een informatieavond en de tien-minutengesprekken gehouden. Met grote
dank aan de leerlingen van groep 8 die een bijdrage hebben geleverd door ons Daltononderwijs toe
te lichten.
Bag to school
Op 28 oktober houdt de ouderraad weer de bag to school actie. Uw kind krijgt op school een zak mee
om de oude kleding in te doen. Er zijn extra zakken verkrijgbaar. U of uw kind mag op 28 oktober de
zakken tegen de buitenkant van het hek, naast de poort naar de hoofdingang toe, weg zetten.
Wanneer u de zakken eerder wilt brengen mag uw kind aan Meester Henk vragen de zak aan te
nemen en op te slaan in de schuur.
EU-fruit
We hebben het schoolfruit weer toegewezen gekregen. Dit zal in november van start gaan. Eind
oktober wordt er meer bekend over de dagen waarop wij schoolfruit zullen ontvangen. Dan gaan we
dit vervolgens weer naar u communiceren.
Zwangerschappen
U heeft vast meegekregen dat Juf Leenke zwanger is. Daar zijn we natuurlijk allemaal erg blij om.
Nadat Juf Leenke, haar man en haar dochter een tijdje dachten te weten dat het een jongetje was,
blijkt het nu om een meisje te gaan!

Juf Sanne is dinsdag voor het laatst in groep 6-7. Juf Nicole (Rozendaal) komt na haar
zwangerschapsverlof samen met Juf Nicole (de Jong) groep 6-7 les te geven. We bedanken juf Sanne
voor haar inzet en heten Juf Nicole van harte welkom terug op school!
Wanneer Juf Leenke met zwangerschapsverlof gaat, zal een oude bekende terugkeren om dit verlof
in te vullen. Juf Anita (van den Heuvel) zal haar vervangen. Daar zijn we erg blij mee.
Namens het hele team van IKC Onder de Wieken wensen we u een fijn weekend. Blijf gezond.
Met vriendelijke groet,
Tobias Vermeulen, directeur
IKC Onder de Wieken

