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Woensdag

11 november

activiteit
Sint Maarten

Onder schooltijd; zie bijlage

Verkiezing oudergeleding MR
Voor de vacante zetel in de oudergeleding van de MR hebben zich vier kandidaten aangemeld. In de bijlage
‘Presentatie kandidaten MR’ stellen zij zich voor.
In de loop van volgende week ontvangt ouders/verzorgers een uitnodiging om een stem uit te brengen op één van de
kandidaten. Elke ouder/verzorger kan één stem uitbrengen. Dat gebeurt anoniem via een unieke link naar
Onderwijsspiegel.
Sint Maarten
Door de maatregelen m.b.t. het COVID-19 virus, vraagt het van ons dit jaar een andere aanpak bij de jaarfeesten.
Sint Maarten zullen wij daarom dit jaar zonder ouders en overdag onder schooltijd vieren.
In de bijlage ‘Sint Maarten’ vind je meer informatie over Sint Maarten, de viering zoals die dit jaar zal worden
vormgegeven, liederen om samen met de kinderen te zingen en een heerlijk pompoensoep recept.

Bordtekening klas 1 Lisette/Marlise

Studiedagen 2021
De studiedagen voor 2021 zijn gepland op de volgende dagen:
- Maandag 11 januari 2021
- Woensdag 10 maart 2021
- Dinsdag 6 april 2021
- Vrijdag 4 juni 2021
Het team heeft op deze dagen een studiedag, de kinderen zijn op deze dagen dus vrij.
Verlof Elina
Vanaf maandag 30 november a.s. is Elina met zwangerschapsverlof.
Gelukkig hebben we een vervangster kunnen vinden in de persoon van Irene Kleinrensink, zij zal de taken van Elina
gedurende diens verlofperiode overnemen.
Met ingang van 4 november zal Irene al regelmatig op school aanwezig zijn zodat de taken zo goed mogelijk zullen
worden overgedragen.
Bijlagen
- Presentatie kandidaten MR
- Sint Maarten
- Inloopspreekuur Jeugdgezondheid

Herhalingen uit het vorige Berkelbulletin:
(Om het Bulletin leesbaar te houden, proberen we de berichten die al eerder zijn opgenomen te
herhalen)
Oproep i.v.m. COVID-19: Help mee!?
Veel mensen hebben vast via nieuwsberichten gehoord dat het COVID-19 virus nog steeds in opmars is. Voor deze
regio is er een sterke stijging in het aantal personen dat positief getest is op COVID-19. We zullen als school hierom
onze maatregelen moeten aanscherpen.
Ouders (e.a. volwassenen) mogen het schoolgebouw niet meer betreden zonder dat zij een afspraak hebben.
Helaas is het binnen lopen en iets afgeven of vragen niet meer mogelijk.
Bel bij de hoofdingang aan en we zullen zorgen dat iemand je boodschap aanpakt.
Het dragen van een mondkapje als je je als buitenstaander door de school (naar je afspraak) verplaatst is op dit
moment een dringend advies.

