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Van de directeur
De lockdown deert Sinterklaas gelukkig niet; hij bezocht woensdag onze
school op een wel heel bijzonder vervoermiddel. Onze leerlingen werden
gedurende de lessen afgeleid door voertuigen waar Sint en zijn Pieten zich
mee verplaatsten.
Ik heb me ook laten vertellen dat het doorgaan van de pakjesavond
gelukkig is veiliggesteld, want de Sint heeft zijn inkopen zaterdag al
gedaan, dus voor het ingaan van de avondlockdown.
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Verder is het nogal een somber weertje, goed passend zou je kunnen zeggen bij de vervelende
effecten van de pandemie. Door de avondlockdown dreigt december voor veel mensen een
sombere maand te worden.
Hoe kunnen we dat doorbreken om er toch maar weer het beste van te maken? We zullen als
school in ieder geval de kerstperiode leuk inluiden met een schoolplein dat eruitziet als een
sfeervolle kerstmarkt waar we doorheen wandelen met hapjes en drankjes, alvorens naar huis
te gaan om te gaan genieten van de kerstvakantie.
Uiteraard doen we dat op gepaste afstand, want we willen met z’n allen zo snel mogelijk af
van de pandemie en dat doen we samen door de regels te respecteren.

Basisafspraken volgens de richtlijn van het RIVM:

o
o
o
o
o
o

Ouders/verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan.
Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
Vieringen vinden plaats zonder externe aanwezigen.
Daarnaast blijft iedereen met klachten thuis, totdat een negatieve
testuitslag is ontvangen.
Iedereen gaat in quarantaine als een huisgenoot of nauw contact,
positief is getest.
Ben je nauw contact en (volledig) gevaccineerd of heb je afgelopen 6
maanden corona gehad dan hoef je niet in quarantaine.

Aanpassing jaarkalender
Ik verwacht dat we voorlopig weer veel activiteiten moeten opschorten, dus ook promotionele
activiteiten zoals doedagen ed.
Door de besturen in de regio is een gezamenlijk besluit genomen dat alle scholen tot kerst geen
promotionele activiteiten te organiseren. Wij hadden niets gepland, dus geeft dat weinig
verandering, maar we gaan wel nadenken over de plannen in januari. Naar verwachting zijn we
dan nog niet van de maatregelen af.
Expeditie Fortes op woensdag 12 januari gaan we verzetten naar 16 februari; als het meezit is er
dan al een ronde geweest op 2 februari. Als ook februari niet lukt dan gaan we verplaatsen naar
mei/juni en maken kinderen van groep 8 een voorlopige keuze voor een talentenstroom op het
Fortes.
Hoe fijn zou het zijn om weer een fysieke open dag te hebben in januari, maar we bereiden als
alternatief ook een digitale open dag voor.
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Sporthal
De opening van de sport-/turnhal door
OKK, gepland op 7 januari, is helaas ook
uitgesteld. We zullen wellicht samen met
hen
een
gezamenlijke
opening
verrichten in de loop van het voorjaar.

Redactie: Henny Scheffers
hscheffers@merewade.nl

Het gaat verder volgens plan met de
bouw. Terwijl binnen de vloeren worden
aangebracht gaat het buiten ook hard.
De bestrating voor de parkeerplaatsen
zal nog voor de kerst zijn afgerond.
Vooralsnog mogen we er op 1 februari
in. Ik hoop voorzichtig dat dit zelfs nog
een weekje eerder zou kunnen. We
gaan het zien.

