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Covid-19 maatregelen 
Allereerst wil ik jullie nogmaals bedanken voor jullie medewerking aan de op school gestelde 
Covid-19 maatregelen en jullie begrip hiervoor. Het heeft ons tot nu toe geholpen om het 
fysieke onderwijs doorgang te geven. Vanavond heeft het kabinet opnieuw strengere 
maatregelen aangekondigd. De maatregelen zoals deze nu op school zijn blijven 
onveranderd. Voor het brengen en halen willen wij u vragen om buiten het hek goed afstand 
van elkaar te houden. Aan de ouders van de kleutergroepen nogmaals het verzoek om bij 
het brengen en halen niet te blijven staan en direct het schoolplein weer te verlaten.  
 
Sint Maarten/lichtjesavond 
Helaas zal de lichtjesavond dit jaar geen doorgang vinden. Voor de kinderen teleurstellend 
dat ze niet langs de deuren kunnen met hun lampion. Als school staan we achter het besluit 
van de veiligheidsregio. We delen het belang van de oproep om niet de straat op te gaan, 
maar in plaats daarvan te zoeken naar een alternatieve invulling in huiselijke kring. Op 
school willen we de kinderen deze feestvreugde niet geheel ontnemen. In de klassen zijn de 
kinderen al druk bezig met het maken van een lampion, zodat we nog even kunnen genieten 
van de prachtige creaties. Op 11 november gaan de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 met 
hun lampion langs de bovenbouwgroepen. In de klassen wordt gezongen. Op deze dag 
besteden we aandacht aan de betekenis van Sint Maarten, het feest van delen en rekening 
houden met elkaar. En natuurlijk krijgen alle kinderen iets lekker.  
 
Sinterklaas 
De 3 scholen binnen de brede school Middenmeer kiezen vanaf dit jaar alleen nog maar 
voor roetveegpieten. Ook in de versiering/aankleding van de school wordt dit doorgevoerd. 
Op welke wijze we Sinterklaas dit jaar vieren op school krijgt u nog te horen via een apart 
bericht.  
 
Kerstviering 
De kerstviering kan helaas dit jaar niet in de kerk plaatsvinden. De kerstviering en 
kerstmaaltijd ‘s avonds komen te vervallen. Overdag zullen we er een gezellige kerstdag van 
maken. Meer informatie hierover ontvangt u nog. De schooltijden zullen op 17 december dus 
zoals normaal zijn namelijk van 8.15 uur tot 13.45 uur.  
 
Verkeerskunsten  
Gezien de aangescherpte Corona Maatregelen zal de praktijkdag verkeerskunsten 
aanstaande vrijdag 6 november niet doorgaan.  
 
Van de medezeggenschapsraad 
Op 16 november hebben wij onze volgende MR-vergadering. Tijdens deze vergadering gaan 
wij het hebben over de begroting voor het komende jaar. Daarnaast staat de Arbo 
risico-inventarisatie en evaluatie op de agenda. Wij bespreken met de directie welke punten 
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er nog moeten worden opgepakt. Tevens bespreken wij het zorg/ondersteuningsdocument 
voor de school. Dit document wordt jaarlijks opgesteld en gaat in op de zorg die de school 
biedt in bepaalde situaties. Uiteraard bespreken wij ook de zaken met betrekking tot 
COVID-19. Welke effecten hebben de maatregelen op de kinderen en het onderwijs?  
Heeft u vragen of punten die wij mee kunnen nemen in onze vergadering, horen wij dat 
graag! 
 
Bibliotheek Middenmeer 
Kinderen zijn gratis lid bij KopGroep Bibliotheken middels het jeugdabonnement.  

- Kinderen kunnen maximaal 10 items tegelijk lenen 
- uitleentermijn 4 weken 
- gratis lenen voor kinderen, geldig van 0 t/m 17 jaar 
- onbeperkt e-books lezen (jeugdboeken en Lezen voor de Lijst) 

Via de volgend link kunt u uw kind inschrijven voor het gratis jeugdabonnement: 
https://www.kopgroepbibliotheken.nl/formulieren/inschrijfformulier-lid-worden.html 
 
Eerste Communie 2021 
Het afgelopen jaar is de communie, net als vele andere dingen, anders gelopen dan dat we 
hadden gewild. De kinderen van 2020 hebben helaas nog niet hun 1e communie gedaan. 
Wij, als werkgroep, hebben besloten om de communie van 2020 te verplaatsen naar 2021. 
Of we dan 1 groep hebben of 2 x een communiedienst gaan doen, dat weten we nog niet. 
Wij willen wel graag gaan inventariseren welke kinderen er in 2021 communie gaan doen. 
Daarom willen wij u als ouders graag informeren over hoe een en ander verloopt. 
Als uw kind dit schooljaar in groep 4 van de basisschool zit, kan het deelnemen aan het 
eerste communieproject. Hiervoor moet u uw kind vóór 1 december 2020 aanmelden. Dat 
kan via de website van de parochie: www.rkwieringermeer.nl Hier vind u het opgaveformulier 
eerste communie. Bij de opgave is het belangrijk dat u uw e-mailadres en mobiel nummer 
juist weergeeft, omdat veel informatie via de mail/whatsapp groep zal verlopen. Normaal 
hebben we een volledige overzicht met belangrijke datums van het project. We hebben nu 
besloten om eerste te gaan inventariseren welke kinderen communie gaan doen en dan te 
zijner tijd ontvangt u de verder informatie en datums over het project. 
Heeft u nu al vragen, dan kunt u contact opnemen via email: 
eerstecommunie@rkwieringermeer.nl Wij hebben er zin in om er samen een mooi project 
van te maken. 
Vriendelijke groeten, 
Werkgroep Eerste Communie, 
Pastor Maciej Sendecki, Sandra, Anja, Nathaly en Annemiek 
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