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Beste ouders/verzorgers,
Gisteren hoorde ik op het Acht uur journaal dat ook Midden- en West-Brabant tot de meest onveilige gebieden horen in
ons land voor wat betreft het Covid-19/Corona virus. Dat is erg dichtbij en maakt ons nog meer waakzaam dan wij al
waren. Tot op heden hebben wij één collega gehad die positief was getest en één vanwege een huisgenoot in
quarantaine moest blijven. Een zeventiental collega’s zijn getest met vermoedelijke milde verschijnselen, maar allen
gelukkig negatief. Gelukkig hebben wij alle verzuim wat daar mee samenhangt kunnen oplossen. Soms met een
vervanger maar het meest met interne verschuivingen.
Hopelijk kunnen we dit zo vol houden en hoeven wij geen lessen te laten vervallen.
De aangepaste maatregelen zorgen er ook voor dat de ‘Sintversier activiteiten’ op school niet met de
Oudercommissie vorm kunnen worden gegeven. We bedenken ondertussen een alternatief want de school moet wel in
Sintstemming worden gebracht. Onze eventmanager Ilse is al druk aan het organiseren daar voor.
Wat nog wel door gaat en waar ook nog ruimte is voor kinderen om deel te nemen is de Naschoolse sport op
woensdagmiddagen. Aanmelden daarvoor kan via:

https://www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl/activiteiten/naschoolse-sport-2020-2021/
Deze week is dhr. Martien van der Pasch begonnen op onze school. Martien gaat onze conciërge Giel
opvolgen en wordt momenteel ingewerkt voor die taak. Wellicht heeft u Martien al gezien ’s morgens of
’s middags bij de toegang tot de school.
Giel gaat met pensioen en op dinsdag 15 december zullen wij als school afscheid van hem gaan
nemen. Het is vanwege Corona nog onduidelijk welke mogelijkheden wij hebben om hem gedag te
zeggen. Met de kinderen gaat dat wel lukken, de mogelijkheden voor ons zelf en u blijft even een
vraagteken. Ik houd u daarvan op de hoogte.
Inmiddels zijn de Voortgangsgesprekken nagenoeg afgerond. Wij kijken terug op een goed verlopen ronde, waarbij
het fijn was u persoonlijk te kunnen ontmoeten. Van een aantal van u hebben wij dit ook zo terug gehoord.
Ik wil u hartelijk danken voor het in achtnemen van de veiligheidsmaatregelen. Mocht u nog een ervaring willen delen
of een tip voor ons hebben reageert u dan naar mij via deze SchouderCom-app.
De Jozefparochie zond ons een ouderbrief voor de Communieviering op 23 mei 2021. Wanneer u uw kind Communie
willen laten doen, dan vindt u in de bijlage bij deze BundersInfo de benodigde informatie.
Stichting “Oh kom maar eens kijken” helpt Sinterklaas!
Nog even en de Sint is weer in het land. De stichting “Oh kom maar eens kijken” gaat ook dit jaar de Sint weer helpen.
Vorig jaar hebben we, samen met Sint Nicolaas en zijn pieten, 80 kinderen blij gemaakt met het cadeau dat ze zelf
hebben gevraagd. Dat willen we dit jaar weer graag doen.
We vinden het belangrijk dat kinderen in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar op 5 december een goed gevulde schoen krijgen,
ook als de omstandigheden thuis dat financieel lastig maken. Juist deze kinderen willen wij helpen. Wij hopen dan ook
dat de mensen waar het om gaat zich aanmelden. Het belangrijkste is dat de verlanglijstjes bij ons komen. De stichting
zorgt voor cadeautjes zodat die, in overleg met de ouders en wellicht met de hulp van de pieten, ook in de schoenen
van deze kinderen komen.
Je kunt je aanmelden via de website www.ohkommaareenskijken.com
Ook kun je andere mensen aanmelden waarvan jij vindt dat zij dit nodig hebben.
Wij hopen dat ook dit jaar weer een succes wordt!

Ik wens u vast een fijn weekend toe.
Met vriendelijke groet,
Gerard Molenkamp,
schoolleider.
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