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Wat te doen bij een corona besmetting?
Ook wij hebben afgelopen week gemerkt dat
het aantal besmettingen bij leerlingen en
binnen gezinnen van leerlingen toeneemt.
Daarom hebben wij afgelopen contact met de
GGD gehad om de regels weer scherp te
hebben. Onderstaand vindt u beknopt de
informatie.

Vertelwedstrijd Kersenboogerd
Vrijdag was de grote finale van de
vertelwedstrijd scholen Kersenboogerd. De
Montessorischool werd vertegenwoordigd
door Fantanour, Ima en Alyssa. Met het
support van Yvon, Lam en Esmee hebben
Fantanour en Alyssa een gedeelde 4de plek
behaald en is Ima derde geworden. Meiden,
super goed gedaan!

Wanneer een leerling klachten heeft en er
zijn geen besmettingen in de groep, kunt u
de Beslisboom (zie bijlage) volgen.
Indien er wel een besmetting binnen de
groep is, heeft dit geen consequenties mbt
quarantaine voor de overige leerlingen uit de
groep, ongeacht of uw zoon/dochter in
hetzelfde groepje zit of op grotere afstand in
de klas. Wel geldt voor alle leerlingen dat zij
niet naar school mogen bij klachten, ook bij
lichte verkoudheidsklachten. U kunt dit
terugvinden in de brief die u ontvangt via
ouderportaal bij een besmetting in de groep.
Deze brief sturen wij als ‘spoedbericht’.
Wanneer er een clusterbesmetting is in een
groep (bij 3 of meer besmettingen), zal de
GGD met een ander advies komen, denk
hierbij wel aan thuisquarantaine.
Is uw kind in thuisquarantaine, maar wel in
staat thuis schoolwerk te doen, neem dan
contact op met de leerkracht van uw
zoon/dochter via ouderportaal.
Mocht er naar aanleiding van de
persconferentie morgen nog iets veranderen
voor de regels binnen school, dan zullen wij
hier uiteraard over informeren.
Studiedag vrijdag 5 november

Vrijdag 5 november hebben wij een
studiedag. Alle leerlingen zijn deze dag vrij.

Luizencontrole

Na elke vakantie, vond er op woensdag
luizencontrole plaats. Sinds de
coronaperiode, heeft dit niet meer
plaatsgevonden op school. Veel van de
ouders die destijds de luizencontrole deden,
hebben inmiddels geen kinderen meer op
school.
Daarom hierbij de vraag wie zich wil
aanmelden om luizenouder te zijn. Ook is de
ouder dit coördineerde, niet meer verbonden
aan school. Wij zoeken dus ook een
coördinator.
Bij voldoende aanmeldingen, kan de
luizencontrole weer doorgaan op school, mits
de coronaregels dit toestaan. Wilt u zich
aanmelden? Meldt dit dan bij
m.overboom@talenthoorn.nl. Indien u ook
coördinator zijn, wilt u dit er dan bij
vermelden?

Informatie m.b.t. voortgezet onderwijs
voor ouders van de groepen 7 en 8

Unihockeytoernooi groep 3 en 4

Noteert u alvast in uw agenda
Op woensdag 17 november zal de
informatie-avond over het VO voor ouders
van de groepen 7 en 8 plaatsvinden.
Beste jongens en meisjes,

Het is een algemene avond over de
keuzemogelijkheden voor het Voortgezet
Onderwijs. Er wordt niet over individuele
kinderen gesproken, u krijgt tijdens deze
avond ook geen advies van hun kind(eren).
De avond start is van 20.00 tot 21.30 uur.
Locatie Gravenstraat.
Mocht deze avond in verband met nieuwe
coronamaatregelen niet op locatie door
kunnen gaan, dan krijgt u hierover nader
bericht.
Mee de school in
Vorige week was het de eerste week na de
vakantie en konden ouders/verzorgers van
alle groepen die dit wilden mee de school in.
Zie hiervoor ook de eerdere berichtgeving.
Voor de andere weken geldt dat alleen de
ouders van de onderbouw hun zoon/dochter
kunnen wegbrengen.
De week na de kerstvakantie kunnen alle
ouders weer even mee de school in om hun
zoon/dochter weg te brengen.
Na schooltijd bent u altijd van harte welkom
om nog even de school binnen te lopen en
een kijkje te nemen of een werkje te zien.

Woensdagmiddag 10 november gaan we
met de scholen uit de wijk unihockeyen. Dit
mini toernooitje wordt georganiseerd voor de
groepen 3 en 4 van de basisscholen
Mariaschool, Bernardus van
Bockxmeerschool, Fluitschip, IKEC en
Montessori.
Er zal worden gespeeld in gemengde teams
van 4 tegen 4. Een team mag maximaal uit
6 spelers bestaan.
Uni hockey is een vereenvoudigde vorm van
hockey en wordt gespeeld met een plastic
lichtgewicht stick en een gaten balletje. De
stick moet zoveel mogelijk op de grond
blijven en mag niet boven de knie komen.
Het spel is zeer compact en snel. De
spelregels zijn eenvoudig. Doordat
hockeyervaring niet nodig is, kunnen alle
kinderen met gemak aan dit spel meedoen.
Deze activiteit zal plaatsvinden in de
gymzaal aan de Tweeboomlaan en start
om 15.30 uur, de zaal gaat om 15.15 uur
open.
De eindtijd zal rond 17.00 uur liggen.
Alle kinderen worden in gymkleding
verwacht. Het toernooi wordt geleid door
5 vakdocenten van de scholen en staat puur
in het teken van spelplezier. De wedstrijdjes
zijn kort en intensief zodat alle kinderen bij
het spel betrokken worden.
Wilt uw zoon of dochter meedoen?
Stuur dan een mailtje naar juf Wendy
(w.koegelberg@talenthoorn.nl)
Uiterlijke inschrijfdatum: vrijdag 5 november
Met vriendelijke groet,
Wendy Koegelberg

