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Coronamaatregelen   
In de bijlage bij dit Prikbord vindt u een uitgebreid document 
met alle maatregelen op een rij. Hieronder leest u een korte 
samenvatting van alle aanpassingen die gelden vanaf 
maandag 29 november. 

• Kinderen onder de twaalf jaar blijven bij milde klachten 
(ook bij snottebellen) thuis. 

• Dringend advies voor leerlingen vanaf groep 6 om 
mondkapjes te dragen in de gangen. Voor 
onderwijspersoneel is het dragen van een mondkapje in 
de gangen verplicht. In de klas mag het mondkapje af. 

• Dringend advies voor onderwijspersoneel 
en leerlingen in de bovenbouw van het po, (groep 6 t/m 
8) om twee keer per week een zelftest te doen. 

• De groepen werken en spelen niet meer 
groepsdoorbrekend. 

Sinterklaas 
Vrijdag 3 december vieren wij Sinterklaas 
op school. Helaas kunnen wij u als ouders 
dit jaar weer niet uitnodigen voor een 
gezamenlijk ontvangst, de maatregelen 
rondom corona laten dit jammer genoeg 
niet toe. Het Sinterklaasfeest hebben wij zo 
veilig mogelijk georganiseerd. Sinterklaas 
viert zijn verjaardag op een vaste plek in 
het speellokaal en de groepen brengen 
hem om de beurt een bezoek waarbij de 
groepen 1 t/m 4 iets meer tijd hebben dan 
de hogere groepen. De groepen 5 t/m 8 

 

 

  

 

 Geplande activiteiten 

  30-11-2021 

Studiemiddag team  

03-12-2021 

Sinterklaasfeest 

23-12-2021 

Kerstviering in de groep 

 

 
 

 
 

B6-4all 
(Basics for all) 

Trap 

 Veiligheid                                  
We lopen rustig, rechts en 

achter elkaar. 

Respect                                          
We geven anderen de ruimte. 

Ontdekken                                 
We houden rekening met 

andere mensen. 
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hebben al prachtige surprises gemaakt 
die vanaf vandaag op school 
gebracht mogen worden.  

Kijk eens wat een gave surprises er al 
staan!!  

 

 

 

Kerst 

Ook Kerst vieren we dit jaar zonder aanwezigheid van 
ouders op donderdag 23 december (aangepaste 
datum). We vinden dit erg jammer omdat we vanuit 
onze visie en identiteit dit graag in gezamenlijkheid 
hadden gedaan. We zijn nu bezig met de 
organisatie van de kerstviering op school, we 
informeren u hier later meer over.  

Studiemiddag 

Vanmiddag hebben we met het team weer hard gewerkt. Ook voor 
ons is het weer even wennen om de overleggen en de 
studiemomenten weer online te organiseren. Vanmiddag zijn we 
bezig geweest met de rol en de verwachtingen van de intern 
begeleiders en hebben we een volgende stap gemaakt in het 
herkennen en versterken van executieve functies. In het laatste uur 
hebben we online intervisie gevoerd in kleinere groepen. 
Het doel van intervisie is stappen te zetten in professionaliseren door 
zicht te krijgen op de eigen rol, het eigen gedrag en de eigen stijl 
van werken, maar ook door het verkrijgen van inzicht in de 
opvattingen en overtuigingen die in het werk – vaak onbewust – een 
rol spelen. 

 

 

Kind op maandag 

Week 48: 29 nov.-3 dec. 2021 
Noömi gaat terug naar 
Betlehem, Ruth 1:14a 
Ruth gaat met Noömi mee, 
Ruth 1:14b-22 
Bij Boaz, Ruth 2:1-17 

Week 49: 6-10 dec. 2021 
Het plan van Noömi, Ruth 
2:18 - 3:6 
Op de dorsvloer, Ruth 3:7-18 
Een kind van Betlehem, Ruth 
4 

Week 50: 13-17 dec. 2021 
Zacharias krijgt een goed 
bericht, Lucas 1:5-25 
Gabriël komt bij Maria, Lucas 
1:26-38 
Maria en Elisabet, Lucas 1:39-
56 

MR 

Brengt u uw stem nog uit op 
een kandidaat voor onze 
MR? Zie e-mail van 25 
november. 

Bedankt voor de 
bonnen 

Namens alle kinderen van het 
Laar willen we u bedanken 
voor het inleveren van de 
kassabonnen van Reterink. 
Door het inzamelen kunnen 
wij nu voor €70 aan boeken 
uitzoeken voor onze 
schoolbibliotheek.  

Het volgende Prikbord 
komt uit op dinsdag 14 

december. 

Namens het team,          
Kim Zielman 

 

 

 


