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MAANDDATA VOOR DE MAAND DECEMBER
6
december
OC-vergadering
7
december
MR-vergadering
22
december
Kerstfeest
24
december
Speelgoedochtend groep 1/2
24
december
Gr 5-8 ’s middags vrij; 12.00 uur begin kerstvakantie
CORONA MAATREGELEN; ZELFTESTEN GROEP 6, 7 EN 8
Vorige week was er een persconferentie. Hierin is genoemd dat de scholen open kunnen blijven.
Vanaf 29 november gelden naast de basisregels een aantal aanvullende maatregelen:
• 1,5-meter afstand tussen volwassenen. Dit geldt voor personeel onderling en tot ouders; personeel
en leerlingen in en rond de school hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.
• Mondkapjes personeel. Dit geldt voor verplaatsing in en rond de school (zoals trappenhuis, hal, wc
en gangen).
• Dringend advies mondkapjes voor leerlingen uit groep 6,7 en 8.
• Tweemaal per week preventief zelftesten personeel en leerlingen uit groep 6,7 en 8. Dit geldt
ongeacht of een persoon beschermd (gevaccineerd) is of niet. We verwachten komende week de
zelftesten te ontvangen. De zelftesten zijn om thuis (voor schooltijd) te testen. We zullen op school
nooit een zelftest afnemen bij leerlingen. Met het verstrekken van de zelftesten zullen we nadere
informatie versturen.
• Kinderen in de basisschoolleeftijd met milde klachten blijven nu ook thuis. Kinderen met milde
klachten laten zich testen bij de GGD of doen een zelftest.
Het beleid voor zelftesten is veranderd. Zelftesten zijn ook geschikt om te gebruiken bij mensen met
milde corona-gerelateerde klachten. Het OMT heeft dat geadviseerd op basis van recent
wetenschappelijk onderzoek. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Hugo de Jonge
neemt dit advies over. Mensen die milde corona-gerelateerde klachten hebben, kunnen naar de GGD
gaan, maar mogen in plaats daarvan ook een zelftest doen. Het RIVM meldt op zijn website dat
onder milde klachten neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of een verhoging tot
38 graden wordt verstaan. Belangrijk is dat iedereen zo snel mogelijk na het ontstaan van de klachten
een zelftest doet. Het is heel belangrijk dat mensen die zich willen zelftesten kwalitatief goede
zelftesten gebruiken. Dat betekent dat mensen een test moeten gebruiken met een CE-markering
voor zelfgebruik. Die testen zijn te herkennen aan het CE-logo op de verpakking.
Bij een positieve test moet je je opnieuw laten testen bij de GGD. Dit geldt niet voor mensen met een
zwakke gezondheid, ernstig zieken of mensen die werken met mensen een zwakke gezondheid of
anderszins in contact met hen komen; die moeten bij milde klachten altijd naar de GGD.
Wie aanhoudende milde klachten heeft, ook na een negatieve zelftest, wordt alsnog geadviseerd om
naar de GGD te gaan.
De wijziging geldt ook niet voor mensen die zich moeten laten testen omdat iemand in hun omgeving
corona heeft. Die mogen een zelftest doen, maar moeten dan alsnog in quarantaine blijven, ook na
een negatieve uitslag. Op de vijfde dag moeten zij zich bij de GGD laten testen. Als daar de test
negatief is, mogen ze uit quarantaine, zoals ook staat omschreven in de huidige richtlijnen.

• Alle huisgenoten in quarantaine bij een besmetting. Dit zal in de praktijk kunnen betekenen dat er
vaker en meer leerlingen en personeel in quarantaine moeten.
• Dringend advies cohortering, looproutes en gespreide pauzes. De pauzetijden tussen 10.00 -11.00
uur en tussen de middag zijn zodanig ingedeeld dat een klas op de helft van het schoolplein kan
buitenspelen. In de school zijn looproutes aangebracht.
• Geen ouders en andere externen in de school. Alleen wanneer het cruciaal is voor het primaire
proces van lesgeven of in het belang van de leerling zijn ouders en andere externen welkom.
Een aantal van de bovengenoemde maatregelen waren al gebruikelijk op de Bosch en Hovenschool.
Daar zijn de mondkapjes, de looproutes en cohorten tijdens het buitenspelen afgelopen week
bijgekomen. Een nieuwe levering zelftesten voor de leerkrachten zijn deze week op school bezorgd.
De komende week ontvangen we, zoals gezegd, de zelftesten voor de leerlingen van groep 6, 7 en 8.
Met het verstrekken van de zelftesten ontvangt u aanvullende informatie.
VAN SINT NAAR KERST
Vandaag is Sinterklaas met zijn twee
pieten op bezoek gekomen bij
ons. De groepen 1 t/m 6 mochten bij
hen op bezoek in de speelzaal komen
en zij hebben ieder een klein
optreden gedaan voor de Sint. Zoals
elk jaar was dit weer een groot
festijn! De kinderen kregen na afloop
ook nog klassencadeaus van de Sint
en zijn pieten. Er zijn ook hele mooie,
diverse surprises door de kinderen
van de groepen 5 t/m 8
gemaakt. Deze zijn op een feestelijke en aandachtige manier uitgepakt. Gelukkig met de meeste
kinderen in de klas, maar het voorlezen van de gedichten is ook in de klas via een livestream gedaan.
Ieder die Pakjesavond nog gaat vieren, een hele gezellige avond gewenst!
Vanmiddag zijn de Sint vlaggetjes alweer opgeruimd en hangt de kerstversiering in de gangen. Na het
weekend gaan we al snel richting kerst. De komende weken delen we informatie over het kerstfeest
met u.
NIEUWS UIT DE GROEPEN
NIEUWS UIT DE GROEPEN 1/2
Eindelijk was het vrijdagochtend dan zover! Sinterklaas kon gelukkig op
visite komen op de Bosch en Hovenschool. De kleuters vonden het
allemaal reuze spannend. Jammer genoeg kon Daan (1/2b) er niet bij
zijn, omdat hij nog corona had. Wat een pech! Maar Daan, je krijgt
speciaal de groeten van Sinterklaas! We hebben voor Sinterklaas
gezongen én tot tien geteld in het Spaans. Milo en Niko hebben ons
geholpen met het leren tellen. Zij spreken thuis Spaans met hun eigen
moeder! Na afloop van het bezoek aan Sinterklaas, was er een heel
groot cadeau voor de hele groep: voor groep 1/2 a een doos met Crazy
Forts, waarmee je een huis of een raket kunt bouwen, waar je zelf in
kunt zitten. Voor groep 1/ 2 b een doos met Kapla. De Kapla die we
hadden was gaan schimmelen door een wasbeurt en kon niet meer
gebruikt worden. De afgelopen week is er nog hard gewerkt. Eerst hebben allebei de groepen hun
Pietendiploma gehaald met Pietengym. Ook zijn er schoentjes gevouwen en de stoomboten die we

gemaakt hebben, hebben een Piet en Sint aan boord gekregen. Er zijn pepernoten geteld, schoenen
gesorteerd en we hebben veel sinterklaasverhalen gelezen. Jammer dat het weer voorbij is. Gelukkig
hebben we binnenkort nog het kerstfeest. Maandag gaan we de boom in de klassen neer zetten en
schakelen we naadloos over naar de kerst.
Fijn sinterklaasweekend!

NIEUWS UIT GROEP 3
Wat hebben we weer een spannende, leuke, drukke en bijzondere tijd achter de rug. Natuurlijk
stonden de laatste twee weken in het teken van Sinterklaas. Er ging geen dag voorbij of de kinderen
hadden thuis wel iets meegemaakt m.b.t. tot Sinterklaas. We hebben iedere dag naar het
Sinterklaasjournaal gekeken en dat was best spannend. Vandaag hebben de kinderen in de ochtend
aan verschillende Sinterklaas opdrachten gewerkt. Natuurlijk zijn we naar de Sint geweest die in de
speelzaal op ons wachtte. Daar mochten een aantal kinderen een vraag aan de Sint stellen, hebben
we een dansje gedaan en hebben we 3 klassencadeaus gekregen. Naast dit alles is er ook nog hard
gewerkt. We hebben kern 4 afgesloten en waarin de w,o,a, u en j is geleerd. In kern 5 worden de eu,
ie, l, ou, en uu aangeleerd.
Met rekenen hebben we blok 3 afgesloten en zijn we gestart met blok 4. Aanbod kommen o.a.
sommen met geld (betalingen tot 20 cent met muntjes van 1, 2 en 5 cent), het splitsen van getallen
en ‘+’ en ‘–‘ sommen. Veel kinderen vinden dit nog lastig. Daarom is het fijn als u dit op een speelse
manier met uw kind kunt oefenen. De kinderen hebben er ook baat bij om spelletjes te spelen met
b.v. een dobbelsteen. Dit kan dan weer uitdagender worden gemaakt door het spel met 2 of 3
dobbelstenen te spelen.
In de klas maken we ons op voor de laatste weken van het jaar. De Sint spullen zijn zojuist
opgeborgen en de kerstspullen worden weer neergezet.
Het ‘hybride lesgeven is best pittig. Ik realiseer mij dat het wellicht niet altijd even duidelijk overkomt
en dat er weinig ruimte is om persoonlijk aandacht te geven aan de kinderen die thuis werken. Het is
dan ook heel fijn dat er thuis altijd wel iemand is die nog even iets extra`s kan uitleggen of kan
helpen met het zoeken van de bladzijde waarop gewerkt wordt. Ik hoop dat volgende week alle
kinderen weer in de klas aanwezig zullen zijn en dat we het jaar compleet kunnen afsluiten.
In Google Classroom zal ik wat filmpjes uploaden die ik vandaag van het Sintfeest gemaakt heb. Deze
filmpjes mogen niet worden gedeeld met derden.
Voor de filmpjes zie classroom van groep 3 met onderwerp Sinterklaas
Fijn weekend
meester Theo
NIEUWS UIT GROEP 5
Afgelopen week stond veel in het thema
van Sinterklaas. Zo hebben we bij spelling
de lessen van onze methode Staal in het
Sint thema gedaan. De kinderen waren erg
gemotiveerd! Ook zijn we met de weektaak
aan de slag gegaan met grammatica
werkbladen en een tafelkleurplaat van
Sinterkaas. In de vrije tijd momenten
hebben we ook getekend en gepuzzeld in
het Sint boekje.
Vrijdag was dan eindelijk de dag. De
kinderen hebben onwijs leuke surprises en
gedichten voor elkaar gemaakt. Zo zagen
we onder andere een eenwieler, hockeysticks, een tafelvoetbalspel, een hamster in zijn kooi, een
skateboard, katten, legopoppetjes, snoepautomaten en voetbalvelden voorbijkomen. Wat hebben ze
ook goed aandachtig naar elkaar geluisterd. Ons bezoek aan de Sint en zijn pieten was ook geslaagd
met onze dans en de klassencadeaus die we hebben mogen ontvangen!

NIEUWS UIT GROEP 6
We hebben deze week verschillende activiteiten gedaan met het thema Sinterklaas. Met kers op de
taart de viering met prachtige surprises. Vrijdag hebben wij een leuke en vooral fijne viering gehad,
waarbij er voor elke leerling aandacht was en ook door elke leerling aandacht is besteed aan de
surprise. Juf Fleur en juf Janneke wensen iedereen een fijn sinterklaas weekend.
Veel leerlingen zijn ook op de foto gegaan, dit hebben wij privé naar u gestuurd.

NIEUWS UIT GROEP 7 B
Wat een leuke Sinterklaasochtend hebben we gehad. Alle kinderen zijn weer uit quarantaine en
hebben prachtige surprises gemaakt. Heel fijn dat we deze ochtend met z'n allen konden vieren en
dat we verwend zijn met een paar leuke spellen voor de klas.

Het team van de Bosch en Hovenschool wenst u een heel fijn Sinterklaasweekend!

