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Belangrijke data 
Maandag 28 november 
� inloopochtend Vlinderboom  
� MB1 naar het Van Gogh 
Dinsdag 29 november 
� inloopochtend Joop 
Donderdag 1 december 
� Ecoraad vergadering 
Maandag 5 december 
� kinderen ’s middags vrij 
  
TSA 
Jullie hebben van Dieke de TSA indeling voor 
Blok 2 ontvangen – er is heel veel puzzel en 
energie in gaan zitten om het aanbod passend 
te krijgen voor alle groepen. En natuurlijk 
weer terug op onze oude plek in de 
Chasséstraat. Grote dank aan Dieke en Iris 
daarvoor! 
  
Goedkope software 
Via Schoolspot kunnen ouders van leerlingen 
heel goedkoop officiële software kopen. 
https://www.schoolspot.nl/software.html 
  
De voedselbank actie is verlengd! 
Omdat het nog niet storm loopt ( wij denken 
dat dat komt omdat er dit jaar geen doosjes 
beschikbaar zijn die worden uitgedeeld en 
naar huis mee kunnen om te vullen) is de actie 
verlengd. De kratten worden op 13 december 
opgehaald, dus kom maar door met de 
ontbijtgranen, olie, groente/fruit in blik, 
soepen, pastasauzen etcetera! 
Op de Joop loopt de actie van 9-20 december. 
Eerder inleveren mag ook  - dan zorgen wij dat 
het naar de Vlinderboom gebracht wordt. 
  
Corona of griep 
In dit griepseizoen zijn er best veel 
snotterende collega’s en kinderen. En er 
duiken her en der Coronabesmettingen op. 

Het advies is nog steeds: doe een zelftest als 
je klachten hebt die bij Corona passen en blijf 
thuis bij een positief testresultaat. 5 dagen in 
quarantaine en na 24 uur klachtenvrij mag je 
weer de straat op. Niet klachtenvrij mag je na 
10 dagen uit quarantaine. Ik stuur de 
beslisboom van Boink mee waarmee je 
makkelijk kan bekijken wanneer je thuis moet 
blijven of klik op deze link. 
Zelftesten kun je gratis ophalen bij Dieke en/of 
Rob. 
  
Foto bekroonde boeken leerlingen raad 
Van de OR krijgen wij elk jaar de bekroonde 
boeken uit de Kinderboekenweek cadeau, en 
daar worden we HEEL blij van. Dat wordt 
natuurlijk bekostigd met het geld van de 
vrijwillige ouderbijdrage, dus bij deze: dank 
jullie wel lieve ouders! 
Hierbij een foto van de nieuwe leerlingenraad 
samen met de oude leerlingenraad met een 
deel van de boeken! 
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