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Agenda:

4 december:
Sinterklaasviering
18 december kerstviering
( let op! Vrijdagochtend)

SINTERKLAAS
En??? Vanochtend allemaal een
gevulde schoen leeggehaald op
school?! Toch fijn dat Sinterklaas
die dit jaar gewoon thuis blijft werken en nou niet over de aller snuggerste pieten beschikt, ons toch
allemaal nog weet te vinden. Maar
het gaat wel weer snel allemaal!
Vertelden we vorige week nog dat
Sinterklaas met zijn gevolg weer in
ons land was aangekomen, deze
week richten we de blik alweer
vooruit naar 4 december als we het
echte feest gaan vieren. Die dag
hoef je in ieder geval geen fruit en
drinken mee te brengen. Wedden
trouwens dat we a.s. maandag de
eerste ‘snelbouwers’ met hun surprises alweer de school in zien komen. De rest mag er nog twee dagen langer over doen, maar 2 december moeten ze wel op school
staan. De kleuters gaan op maandag 1 december nog naar de Haspel voor een Pietengym. Even flink
trainen, want je weet maar nooit of
een Sinterklaas die veel thuis blijft
werken, nog wat extra hulp nodig
heeft.
Geniet komende week nog maar
lekker van die leuke Sinterklaassfeer, want de kerstman staat alweer achter een dennenboom te
popelen van ongeduld!

KERSTVIERING
VERPLAATST
Ja en diezelfde kerstman zal zich
dit jaar toch ook aan moeten passen aan de omstandigheden. De
kerstviering staat dit keer niet op
woensdagavond, maar op vrijdagochtend 18 december op het programma. Gewoon tijdens schooltijd dus! Door de viering te verplaatsen, houden we rekening met
de corona-maatregelen en creëren
we geen extra verkeersstromen
rondom de school. Dat betekent
dus ook dat de kerstborrel voor
ouders dit jaar komt te vervallen.
Maar natuurlijk gaan we er ook in
2020 weer iets moois van maken!

QUARANTAINE OF NIET?
Bij de ziekmeldingen is afgelopen
week een paar keer onduidelijkheid ontstaan over de volgende
vraag:
Moeten ouders, broertjes en zusjes in quarantaine als een kind
klachten heeft?
Het antwoord luidt:
Huisgenoten van kinderen met verkoudheidsklachten zoals niezen of
hoesten, hoeven niet thuis te blijven. Als het kind last krijgt van
koorts dan blijven alle huisgenoten
wel thuis. Net als wanneer uit een
test blijkt dat een gezinslid corona
heeft (een positieve uitslag).

NIEUWE E-MAILADRESSEN
Wij hebben u al verteld dat er de
afgelopen tijd op school een enorme ICT-transitie is doorgevoerd.
Een en ander had tot gevolg dat
teamleden nu ook een ander
e-mailadres hebben gekregen (niet
meer schrijverke maar edu-leygerelateerd):
voornaam.achternaam @edu-ley.nl
Wij geven u enkele voorbeelden:
peter@schrijverke wordt nu
peter.debaar@edu-ley.nl
Ander voorbeeld:
karin.elands@ edu-ley.nl
Onze oude e-mailadressen blijven
nog een tijdje in gebruik en e-mail
die hierop binnenkomt wordt automatisch doorgestuurd naar de nieuwe e-mailadressen, maar wellicht
toch beter om al direct over te schakelen op de nieuwe. Het algemene
e-mailadres van school verandert
van info@schrijverke in:
schrijverke@edu-ley.nl
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HEERLIJKE KERSTTRAKTATIES TE KOOP BIJ GROEP 8
Elk jaar organiseren de groepen 8
een heuse ‘kerstbomenverkoop’ met
kraampjes vol lekkernijen, kerstattributen en natuurlijk kerstbomen. Op
die manier wordt er geld ingezameld
voor het groep 8 eindkamp.
Helaas kan deze kerstmarkt in de gebruikelijke vorm dit jaar niet doorgaan, vanwege het coronavirus. Maar
niet getreurd, want groep 8 gaat natuurlijk niet bij de pakken neerzitten.
Alle kinderen van ’t Schrijverke krijgen namelijk in de week van 7
december een bestellijst mee naar
huis. Hierop kunnen ouders aangeven
wat ze graag zouden willen bestellen
voor hun kind of voor zichzelf natuurlijk. Wat dacht u bijvoorbeeld
van een heerlijke kopje warme chocolademelk met slagroom als traktatie
voor uw zoon of dochter? Deze bestellingen worden vervolgens op donderdag 17 december rondgebracht
door de school. Namens alle leerlingen van groep 8, alvast ontzettend
bedankt en een hele fijne kerst gewenst!

OPBRENGST
KINDERPOSTZEGELS
Een geweldig compliment voor onze
leerlingen uit de groepen 7 en 8 die
het ondanks de speciale Corona- instructies toch nog voor elkaar hebben
gekregen om maar liefst € 10.319
voor de Kinderpostzegelactie op te
halen. Ook het landelijk bedrag (7,6
miljoen) stemt tot grote tevredenheid.
Chapeau jongens en meisjes, dat jullie deze lange traditie in moeilijke
omstandigheden toch in ere wisten te
houden. En natuurlijk dank aan alle
mensen die onze leerlingen niet aan
de deur lieten staan! Het geld zal
ongetwijfeld goed terecht gaan komen!
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VEILIGE SCHOOLOMGEVING

Begin van het jaar hebben alle klassen een verkeerstelling gedaan. Daaruit is gebleken dat op ‘t Schrijverke
gemiddeld 39% van de kinderen met
de auto naar school komt. In groep 6
en 7 is dit percentage nog steeds
30%, terwijl vanaf 9 jaar de meeste
leerlingen zelfstandig naar school
kunnen lopen / fietsen. Naast het feit
dat kinderen het leuk vinden om te
lopen of fietsen naar school, is het
voor hen ook een praktische verkeersles. Jong geleerd is oud gedaan. Het
is een open deur om te veronderstellen dat, als we gezamenlijk ons haalen brenggedrag aanpassen, wij zelf de
veiligheid van onze fietsende en wandelende kinderen vergroten. In de
week van 11 januari 2021 houden we
weer een verkeerstelling en hopen
daarmee op een hoger percentage
fietsers en wandelaars uit te komen.
We willen daarmee ook de parkeeroverlast rondom de school voorkomen. Zeker als we zien dat er nog
steeds ouders, opa’s/oma’s zijn die
bij omwonenden een inrit blokkeren.
Wat doet u om zorg te dragen voor
een verkeersveilige schoolomgeving?
https://reclamearchief.com/videos/
veiligverkeernl-veiligeschoolomgeving (link staat ook op
onze website)
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‘t OPSCHRIJVERKE
EVEN NIET…..
Voor degenen onder u die zich weleens hebben afgevraagd of “meneer
Marcel” na 42 jaar onderwijs
(waarvan 33 op ‘t Schrijverke) misschien ineens met de noorderzon verdwenen is, even een persoonlijk
woordje met wat uitleg.
Ik zou eigenlijk aan het begin van dit
schooljaar zijn gestart met een afbouwtraject waarbij ik inderdaad uiteindelijk een punt achter mijn loopbaan zou zetten. Helaas werd ik begin juli (laatste week vorig schooljaar) geveld door een hernia die me
nu al bijna 5 maanden flinke pijnen
oplevert. De lange wachttijden in de
zorg (door Corona) maakten het er
allemaal niet beter op. Het lijntje met
‘t Schrijverke bleef natuurlijk wel
steeds in tact, want ons team zit wel
zo in elkaar dat er in zulke gevallen
altijd een meer dan gemiddelde belangstelling voor elkaar is. Om ook
nog op een andere manier bij ’t
Schrijverke betrokken te blijven, verdween ik letterlijk en figuurlijk achter
de schermen. Vanaf mijn computer of
laptop stuurde ik namelijk toch nog
wekelijks de Opschrijverkes naar
school.
Het lijkt er nu op dat er wat mijn hernia betreft eindelijk actie wordt ondernomen middels een operatie. Dat
betekent dat ik voor het eerst in al die
jaren de pen van ’t Opschrijverke
even terzijde zal moeten leggen en
dat u mijn wekelijkse bijdrage voor
even zult moeten missen.
Maar geen nood! In tussentijd zal
Peter u via de ParnasSys-mail van
de nodige informatie blijven voorzien. Klasgebonden activiteiten kunnen ook via Parro worden gecommuniceerd.
Ikzelf hoop dan net voor of net na de
kerstvakantie de pen weer voor even
op te pakken om hem dan toch binnen
afzienbare tijd uiteindelijk definitief
aan de wilgen te hangen.
groet Marcel
Met vriendelijke groet,
team ‘t Schrijverke
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