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Verstrengde corona maatregelen
Naar aanleiding van de laatste persconferentie zijn er, in overleg met het team en de MR
een aantal maatregelen toegevoegd aan ons huidige beleid voor de komende periode (in
ieder geval tot er nieuwe richtlijnen komen).
- Er zal alleen onderwijskundig personeel in de school toegelaten worden.
- Chauffeur en leerkrachten dienen bij het vervoeren van leerlingen naar de gym een
mondkapjes te dragen.
- De extra (culturele)uitstapjes zullen voorlopig komen te vervallen.
- De oudergesprekken die binnenkort op de planning staan zullen telefonische
gesprekken worden.
- We blijven ook het beleid dat we eerder hebben opgesteld toepassen.
- De beslisboom blijft van toepassing, bij twijfel kunt u altijd telefonisch contact
opnemen met de school.
- Na de eerst volgende persconferentie zullen we bekijken of we ons beleid aan
moeten passen.
- En we willen u nadrukkelijk vragen het schoolplein en de school niet te betreden
zonder afspraak.
Slecht weer beleid
We zijn ondertussen al in de maand november aangekomen en gaan langzaam aan
richting de winter.
Wanneer de weersomstandigheden echt extreem worden kan dit vervelende gevolgen
hebben voor de leerkrachten en leerlingen die van buiten Easterwierrum komen. De
leerkrachten houden ten alle tijden de weervoorspellingen goed in de gaten.
Bij code groen is er niets aan de hand, bij code geel dient men alert te zijn. Bij code
oranje en rood dient men voorbereid te zijn en dit kan voor overlast zorgen.
Wanneer er code oranje/rood is afgegeven zal de loco bij de leerkrachten inventariseren
of de leerkrachten in staat zijn om op school te komen.
De loco kan in overleg de keuze maken om de school gewoon open te houden, later te
starten met de lessen (zodra het licht begint te worden bijv.), opvang bieden of de school
geheel te sluiten.
De loco en/of directie zal altijd proberen u zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen
via de mail of Klasbord.

Rydwei 3, 9021 CT Easterwierrum, 058 – 2501737
www.folefinne.nl – folefinne@gearhing.net

Nieuwsbrief
november 2020

Sint Maarten
In overleg met het team hebben we besloten om met alle kinderen op school een
lampion te gaan maken voor Sint Maarten.
Vanuit de Rijksoverheid ontvingen wij de volgende informatie:
Ook dit jaar kunnen kinderen Sint Maarten vieren, maar dan wel in aangepaste vorm,
binnen de huidige maatregelen.
Als iedereen zich aan de maatregelen houdt, is er genoeg ruimte om in kleine groepjes
langs de deuren te gaan. Het besluit om kinderen wel of niet langs de deuren te laten
gaan ligt bij de ouder/verzorger.
Het is in ieder geval NIET de bedoeling:
- om met een groep in een optocht te lopen;
- om een activiteit te organiseren waarbij volwassenen in een groep bij elkaar
komen;
- dat volwassenen meezingen. Want dat mag volgens de regels van de
noodverordening niet. Houdt u ook daarmee rekening?
Langs de deuren
Ga je samen met je kind langs de deuren? Ga dan alleen met het eigen gezin of met een
klein, vast groepje (maximaal twee volwassenen) langs de deuren. Houd minimaal 1,5
meter afstand van elkaar en van de bewoner(s).
Traktaties
We adviseren inwoners om voorverpakte traktaties in een mand klaar te zetten en zelf bij
de deur een stap terug te doen.
Tip voor wie graag meewerkt aan dit kinderfeest: zet een lampje of lichtje bij de deur,
zodat de kinderen weten dat ze kunnen aanbellen. Zo kan Sint Maarten toch een feest
voor de kinderen van de basisscholen zijn.
Hulpouders gezocht (herhaalde oproep)
Omdat onze school het techniek onderwijs verder wil uitbreiden gaan wij onze
middenruimte inrichten als techniek lokaal. In dit lokaal zouden wij graag een op maat
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gemaakte kastenwand realiseren zodat we daar alle materialen van techniek netjes en
overzichtelijk op kunnen bergen. Tevens zouden we graag de vensterbank willen
vernieuwen/verbreden zodat kinderen hier aan kunnen werken en hun gemaakte werk
kunnen laten staan.
We zijn opzoek naar handige ouders die voor ons een ontwerp voor de kastenwand
kunnen maken, de kastenwand in elkaar kunnen zetten en plaatsen, de vensterbank
kunnen maken/plaatsen. En eventueel iemand die het hout tegen een aantrekkelijke prijs
kan leveren.
Wie o wie kan hierin iets voor ons betekenen? Aanmelden kan bij 1 van de leerkrachten.
Babynieuws
Op woensdag 21 oktober zijn juf Geeske (groep 5-6 vrijdagssamenwerking) en haar
vriend Fokke de trotse ouders geworden van een gezonde zoon, hij heeft de naam Teake
gekregen. Met zowel moeder als zoon gaat het goed en ze genieten volop.
Vieringen in December
Op donderdagochtend 3 december zal onze Sinterklaas viering weer plaatsvinden. Zoals u
zult begrijpen zullen wij dit in aangepaste vorm doen. Hoe en wat is nog een verrassing
maar we maken er zeker een feest van!
Op donderdag 17 december zullen wij ook op school weer kerst vieren. Hier ontvangt u
binnenkort de nodige informatie over
Op vrijdag 18 december zal er geen vrijdagssamenwerking plaatsvinden, alle kinderen
gaan naar eigen school. Om 11.45u start voor alle kinderen de kerstvakantie!
Opnames In Europa
De aflevering van In Europa, waarvoor bij ons aan het begin van het jaar op school
gefilmd is, komt op zondag 6 december op de televisie. Het programma begint om 22:10
en is te zien op NPO2. De regisseur is nu nog bezig met de laatste beelden bewerken en
zal laten weten of alles volgens planning blijft verlopen. Ze zijn erg tevreden over de
opnames en hopen dat veel mensen gaan kijken!
Studiedagen en schoolvakantie schooljaar 2020-2021
In overleg met de MR zijn de volgende studiedagen voor komend schooljaar ingepland:
-maandag 7 december
-maandag 8 februari
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-10-11-12 mei
-maandag 21 juni
-vrijdag 9 juli
Gearhing studiemiddagen kinderen komen 12.00 uur uit school:
- Donderdag 1 april
Schoolvakantie schooljaar 2020-2021
Kerstvakantie: maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari
Voorjaarsvakantie: maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari
Pasen: vrijdag 2 april t/m maandag 5 april
Koningsdag: dinsdag 27 april
Meivakantie: maandag 3 mei t/m vrijdag 7 mei
Hemelvaart: donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei
Pinkstermaandag: maandag 24 mei
Zomervakantie: start maandag 12 juli
Onderwerpen Sociaal emotioneel
Iedere week behandelen we in onze klassen een thema wat de sociaal emotionele kant
van de leerlingen stimuleert en activeert. Hieronder staan de thema’s waar wij de
komende tijd aandacht aan zullen besteden. U kunt als ouder natuurlijk met uw kind in
gesprek gaan over een onderwerp wat wij hebben behandeld of wat u juist aanspreekt.
Zo komt u als ouder te weten wat we in de klas hebben besproken en wat uw kind vooral
aanspreekt bij dit thema:

week 45: (sociale vaardigheden)

SAMENWERKEN: geven en
nemen….compromis sluiten

week 46: (sociaal-emotionele kennis)

ZIJN ZOALS JE BENT
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Kalender
9-13 november
Week 47 (16-10 november)
Maandag 7 december

Week van de media wijsheid (groep 7 en 8)
Facultatieve gesprekken, uitnodiging volgt
Studiedag team, alle leerlingen vrij
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