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VANUIT DE DIRECTIE 

25 November 2021, wie had vorig jaar rond deze tijd verwacht dat we nu nog steeds in de 

ban zouden zijn van het virus.  

Gelukkig vallen de besmettingen op de Petteflet nog mee, maar dat kan morgen anders zijn. 

We bekijken het van dag tot dag en hebben verschillende scenario’s klaarliggen. Flexibel 

word je er in elk geval wel van. Dat mag ook zeker gezegd worden van jullie als ouders. Dank 

daarvoor, ik besef heel goed dat deze periode veel van jullie vraagt, soms moet je je houden 

aan tegenstrijdige richtlijnen, maar het is niet anders. Wat fijn dat ouders in dat geval altijd 

mee denken en hun verantwoordelijkheid nemen.  

 

Afgelopen dinsdag zijn de basismaatregelen voor het onderwijs weer aangescherpt.  

1. Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand, dus ook op de speelplaats; 

2. Vieringen zoals Kerst en Sint vinden zonder ouders plaats, tenzij het niet anders kan; 

3. Leerkrachten en kinderen blijven thuis bij klachten totdat een negatieve test is ontvan-

gen; 

4. Als een huisgenoot is besmet met het coronavirus, gaan alle huisgenoten in quarantai-

ne; 

5. Voor personeel en kinderen geldt het dringende advies om twee keer per week pre-

ventief een zelftest te gebruiken; 

6. Looproutes blijven gehandhaafd, iedere groep zijn eigen ingang en geen ouders in de 

school, mits het niet anders kan. 

Mijn collega’s zijn allemaal gevaccineerd en gezond, maar momenteel zien we ook veel zie-

ken bij de groep die al een vaccin hebben gehad. Vervangers zijn inmiddels niet meer te krij-

gen, we kunnen op Petteflet ziekte van collega’s tot nu toe goed opvangen omdat andere 

collega’s extra komen werken. Super, ook een dankjewel voor jullie. 

Mocht de rek eruit zijn en we echt geen mensen voor de groep hebben, dan kan het zijn dat 

er een groep naar huis moet, zoals op heel veel andere scholen. Het is echt het laatste wat 

we willen, maar ook wij kunnen voor een voldongen feit komen te staan. We rekenen op uw 

begrip hiervoor.  

Ik vertrouw erop dat er morgen geen extra maatregelen komen voor het basisonderwijs. 

Mocht dat toch het geval zijn, dan hoort u dat uiteraard van ons. 

 

Intussen laten we de kinderen gewoon genieten van het Sinterklaas 

gebeuren en zijn we samen met de ouderraad druk bezig met de 

voorbereidingen voor het feest. We gaan er vanuit dat het, binnen de 

grenzen van de mogelijkheden,  een fantastische dag wordt op 3 de-

cember,  

In de bijlage een speciale Sint-editie van de oudermemo. Leest u deze 

vooral goed door. 

 

Ik wens u allen een hele fijne aanloop naar een mooi Sinterklaasfeest.  

Mede namens het team 

Conny Rijnen  

AGENDA 

Datum       Gebeurtenis  

Donderdag 25 november   Schoen zetten 

Donderdag 2 december  Groep 3/4 naar kasteel van Sinterklaas 

Donderdag 2 december  Groep 5 t/m 8 brengt surprises mee 

Vrijdag 3 december   Sinterklaas 

Maandag 6 december  Studiedag, alle leerlingen vrij 
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LEREN MET LEF 

Kinderraaddag BS Het Wandelbos 

 

Hoi, wij zijn Nona en Feline. 

Wij zijn 16 november 2021 bij BS Het Wandelbos geweest voor de Kinderraad. 

Het was minder spannend dan we hadden verwacht. Er waren 23 scholen en bij iedere 

school 2 leerlingen en een  begeleider. Elke school moest een schilderij maken wat volgens 

hun “Leren met lef” is. 

 

Op ons schilderij staat wat volgens ons Leren met lef is, bijvoorbeeld samenwerken, iets engs 

durven en het belangrijkste is toch wel zeggen dat je iets niet durft, maar het wel aan gaat 

pakken en zo nieuwe dingen leert. 

 

Hoe het ging? 

Per school zat je aan een tafeltje met je schilderij. Je had 24 rondes, waarin de scholen zich 

aan elkaar moesten presenteren. Na 12 rondes wisselden we. 

 

Wat is Leren met lef volgens ons: 

1. Elkaar helpen 

2. Iets engs durven 

3. Samenwerken 

4. Partij kiezen in een ruzie 

5. Elkaar troosten 

6. Samen iets oplossen 

7. Toegeven dat je iets niet durft, maar het wel aan gaat pakken, zodat je nieuwe din-

gen leert. 

 

Dus ……… blijf leren met lef  
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CREATIEVE OUDERS GEZOCHT 

Voor de aankleding van ons schoolgebouw zijn we op zoek naar ouders die van stof vlagge-

tjes willen maken. Momenteel hangt de school vol met plas-

tic vlaggetjes en daar willen we eigenlijk vanaf.  

 

Heb je zin om samen met andere ouders een decoratie 

groepje te vormen?  

Laat het weten, uiteraard zorgen wij voor de materialen en 

zijn jullie vrij om er iets moois van te maken. Het heeft abso-

luut geen haast, je kunt het gewoon plannen in een periode 

dat het past.  

 

Graag een mailtje naar conny.rijnen@xpectprimair.nl 

Bedankt alvast. 
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