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AGENDA VERJAARDAGEN 

 
2 december         surprise inleveren 
 
3 december         Sinterklaas op school. 
                              De kinderen zijn om 
                              12.30 uur uit. 
 
22 december       Kerstontbijt op school  
                              (meer informatie volgt) 
 
22 december       Schaatsen  
                              (onder voorbehoud) 
 
23-24 december Roostervrije dagen - kinderen  
                              zijn vrij 
 
25 december –  
9 januari              kerstvakantie  

 
 

 
 
1 december Maxim  
8 december     juf Lieke  
11 december   Reuben 
30 december   juf Elsbet 
31 december   Bo 
 
19 januari         Yrsa 
20 januari         Mila 

     

Schoolfruit 
Sinds 3 weken ontvangen we iedere week 3 porties groente en fruit. Iedere dinsdag wordt 
dit fruit verdeeld en worden de kinderen heerlijk verwend. Vorige week hebben we 
sinaasappels, appels en rettich gegeten. Vandaag kregen we appels, tomaatjes en 
sinaasappels. Het is een enorm succes! 
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Beleidslijn HSV ivm corona 
Sinds afgelopen zondag zijn er nieuwe corona maatregelen ingegaan. Het protocol van de 
HSV is op basis daarvan gewijzigd en heeft u per mail gekregen. De nieuwste versie staat ook 
op de website.  
 
De belangrijkste nieuwe regels zijn:  

- Ook bij lichte gezondheidsklachten, zoals een verkoudheid, blijven de kinderen 
thuis, totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn;  

- Bij een corona besmetting gaat het hele gezin / huishouden in quarantaine; 
- De leerlingen vanaf groep 6 dragen een mondkapje in de gang op school. Graag 

dagelijks zorgen voor een schoon mondkapje voor uw kind(eren). Op school hebben 
wij mondkapjes voor de kinderen die deze vergeten zijn.  

- Geadviseerd wordt om uw kind twee keer per week thuis preventief een corona 
zelftest te laten doen; 

- Er komen in principe geen ouders/verzorgers en externen in het schoolgebouw, mits 
hiervoor toestemming is gegeven vanuit de directie; 

- Er komt 1 ouder/verzorger om de kinderen te brengen en/of te halen en de 
volwassenen houden 1.5 meter afstand van elkaar. 

 
We hopen door deze maatregelen dat iedereen zo gezond mogelijk zal blijven en dat we de 
school kunnen openhouden voor onze geweldige leerlingen.  
 

Sinterklaas  
De kinderen hebben al 2 keer hun schoen gezet, de 
Sinterklaasknutselwerkjes zijn klaar, donderdag 2 december leveren de 
kinderen hun surprise in op school…..nog eventjes en het is zover….we zijn 
er bijna klaar voor!!!  
Vrijdag 3 december vieren we Sinterklaas op school. We hebben er zin in!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We wensen u een gezellig Sinterklaasfeest. 
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Nieuwsbrief 
De nieuwsbrief zal vanaf nu op de eerste dag 
van iedere maand verschijnen. De volgende 
nieuwsbrief krijgt u dus op 1 januari van het 
nieuwe jaar!  
 

 
 
 
 
Koptelefoons 
Alle kinderen gebruiken op school graag een koptelefoon. We zouden u willen vragen om uw 
kind een koptelefoon mee naar school te geven, zodat ieder kind een eigen koptelefoon 
heeft. Dan hebben we er sowieso genoeg en het is wel zo hygiënisch! 

 
 

 

Met hartelijke groeten van het team van Het Open Venster                      


