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Jarigen
Komende week zijn Laurens,
Levi, Tommy, Senna, Jules en
Jake jarig. Alvast van harte
gefeliciteerd! Wij wensen jullie
een hele fijne dag.

Sinterklaasfeest
Ondanks de coronamaatregelen heeft
Sinterklaas samen met een aantal pieten, ook
dit schooljaar weer een bezoek gebracht aan
de ONS. Hoewel het iets anders georganiseerd
was dan de vorige jaren, was het gelukkig toch
een gezellige boel. Omdat Sint erg moe was, is
hij stiekem de school ingeslopen om een dutje
te doen in de gymzaal en daar troffen de
kinderen hem slapend aan. Voor de kinderen
van de
jongste
groepen had
hij natuurlijk
weer
verschillende
zakken met
cadeautjes bij zich. De kinderen in de hogere
groepen hebben ook dit jaar weer prachtige
surprises gemaakt.

Omgekeerde adventskalender
Zoals u weet organiseren wij als school een
omgekeerde adventskalender. Daarmee
willen we mensen die het minder goed
hebben iets geven voor de kerst.
Het lijstje voor komende week:
7 december:
Thee (smaakjes), koffie, koffiefilters
8 december:
Zoet broodbeleg
9 december:
(kerst)chocolaatjes, koekjes, snoepjes
10 december:
vruchtensap in pak, frisdrank
11 december:
deodorant, shampoo, tandpasta, conditioner
Meedoen aan dit project is uiteraard geheel
vrijwillig.
Kerstviering
Dit jaar zal de kerstviering bestaan uit een
kerstontbijt (op vrijdag 18 december) en een
kerstfilm (gemaakt door Marjolein, Maaike en
de kinderen van groep 7 en 8)
De komende tijd oefenen de kinderen in de
klassen de liedjes voor de kerstviering zodat
de kinderen
deze tijdens de
film mee kunnen
zingen.
We willen u als
ouders vragen
uw kind(eren)
een zelfgemaakt/samengesteld ontbijt mee te
geven op vrijdag 18 december. We ontbijten
in de klas en kijken de kerstfilm.
Natuurlijk wordt ook het kerstverhaal in de
klas verteld.
We maken er ondanks de coronamaatregelen
een gezellige dag van. Op 18 december zijn de
kinderen om 12.00 uur vrij. Dan start de
kerstvakantie.
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Aangepast test- en thuisblijfadvies voor
kinderen van 0 tot en met 6 jaar en hun
huisgenoten Kinderen van 0 tot en met 6 jaar
(t/m groep 2) met verkoudheidsklachten en
ook koorts en/of benauwdheid hoeven niet
dringend getest te worden. Het kind moet
thuisblijven tot het 24 uur koortsvrij is. Het
thuisblijfadvies voor de huisgenoten is
aangepast. Vanaf nu geldt dat huisgenoten
van deze kinderen niet meer thuis hoeven te
blijven als het kind naast
verkoudheidsklachten koorts en/of
benauwdheid ontwikkelt. Een kind in de
leeftijd van 0 tot en met 6 jaar met
verkoudheidsklachten, koorts en/of
benauwdheid moet wel thuis blijven als het
ernstig ziek is of deel uitmaakt van een bronen contactonderzoek. Dan geldt een dringend
testadvies en blijven huisgenoten in
afwachting van de uitslag thuis. Een kind dat
ernstig ziek is, moet altijd naar zijn/haar
huisarts gaan voor nader onderzoek. Ook als
de huisgenoten zelf klachten hebben, blijven
zij natuurlijk thuis en laten zich testen.
Test- en thuisblijfadvies voor huisgenoten
van kinderen op de basisschool vanaf groep 3
(7 tot en met 12 jaar) Voor de huisgenoten
van kinderen op de basisschool vanaf groep 3
(7 tot en met 12 jaar) blijft gelden dat zij
thuisblijven als het kind naast milde klachten
ook koorts en/of benauwdheid ontwikkelt. Zij
blijven thuis tot de testuitslag van het kind
bekend (negatief) is.
3. Stroomschema Via deze link treft u een
handig stroomschema voor leerkrachten en
ouders:
https://lci.rivm.nl/sites/default/files/bestande
n/COVID-19/COVID19%20Stroomschema%20kinderen%20met%2
0verkoudheidsklachten.pdf NB In het schema
wordt de afkorting PBM gebruikt. Deze

afkorting staat voor persoonlijke
beschermingsmiddelen.
Op onze vernieuwde pagina
https://www.ggdkennemerland.nl/coronaviru
s/scholen staat algemene informatie voor
scholen, leerlingen en ouders.
Ondertussen bij de Overblijf
Ondertussen bij de Overblijf is het weer een
gezellige boel. Met hier en daar een Pietje,
grote
verhalen
over de Sint,
en gelukkig
af en toe ook
nog een
zonnetje.
Het is elk jaar
weer zo leuk
om te zien
hoe het leeft
onder de
verschillende kinderen, en hoe rustig het
straks weer even is op de pleinen, als de Sint
weer vertrokken is naar Spanje.
Namens het hele team wens ik iedereen een
fijne pakjesavond, en tot de volgende keer.
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Wij wensen u een hele fijne
pakjesavond en natuurlijk een
fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
het team van de Oranje Nassauschool

