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Corona
Maandag heeft u van ons een bericht ontvangen met betrekking tot de aanscherping van de
maatregelen. We zijn blij met de verantwoordelijkheid die onze kinderen en ouders hierin
pakken door snel te handelen bij klachten en ons direct en open te informeren wanneer een
kind een positieve (zelf)test heeft. Alles om de scholen in ieder geval zo lang mogelijk open
te kunnen houden en fysiek onderwijs te kunnen geven aan zoveel mogelijk van onze
leerlingen.  Op dit moment hebben wij nog geen groepen naar huis hoeven sturen. We
hopen natuurlijk dat dit zo blijft, maar kunnen dit niet garanderen. Wij willen u vragen er op
voorbereid te zijn dat het zomaar anders kan zijn en wij kinderen naar huis moeten sturen.

Zelftesten leerlingen groep 6, 7 en 8
Volgens het laatste bericht ontvangen wij in principe in de week van 6 t/m 10 december een
basisvoorraad zelftesten voor deze leerlingen. Deze zullen wij met de kinderen meegeven.
Vlak voor de kerstvakantie zal er nog een tweede levering plaatsvinden die genoeg voorraad
moet geven tot en met enkele weken na de kerstvakantie.

Sinterklaasfeest
Aanstaande vrijdag 3 december vieren wij het Sinterklaasfeest op school. Gezien de
maatregelen zullen we Sinterklaas en zijn Pieten niet ontvangen op het schoolplein maar
zullen zij op geheime wijze wel in de school aanwezig zijn. De kinderen van de groepen 1 t/m
4 zullen Sinterklaas en zijn Pieten op deze geheime locatie gaan ontmoeten. De kinderen die
ziek thuis zijn of in thuis quarantaine zitten krijgen nog bericht hoe zij op die dag mee
kunnen kijken met dit bezoek. In de groepen 5 t/m 8 gaan de kinderen genieten van elkaars
mooie surprises.

6 december studiedag
Op maandag 6 december heeft het team een studiedag. De leerlingen zijn deze dag vrij.
Deze dag staat voor de leerkrachten in het teken van afstemmen van het leerstofaanbod op
de onderwijsbehoefte van de leerlingen en hier tijdens de les op anticiperen.

Kerstviering
De aangescherpte maatregelen maken dat de kerstviering niet in de kerk plaats kan vinden.

Meer informatie over de wijze waarop wij de kerstviering gaan vieren volgt nog.

Laatste dag voor de kerstvakantie

Op de laatste dag voor de kerstvakantie stoppen we wat eerder en zijn de kinderen om

11.30 uur uit!
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Opgave Eerste Communie 2022 en eerste data.
Na een lange corona-pauze is de werkgroep Eerste Communie in augustus ook weer
gestart. En gelukkig hebben we op 26 september de kinderen uit de groep 2020 hun
communie kunnen laten doen. Afgelopen jaar zijn er ook een aantal aanmeldingen
binnengekomen van kinderen die eigenlijk in mei 2021 hun communie zouden doen.
Vanwege corona kon dat toen ook niet. Deze groep kinderen schuiven we door naar 2022.
Daarnaast doen wij nu ook een oproep aan ouders om nieuwe kinderen aan te melden voor
2022.

Hierbij informeren wij u 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 15 december 2021
aanmelden. Dat kan via de website van de parochie: www.rkwieringermeer.nl Hier vindt u
het opgaveformulier eerste communie. Bij de opgave is het belangrijk dat u uw emailadres
én mobiel telefoonnummer juist weergeeft, omdat veel informatie via de
mail/whatsapp-groep zal verlopen.

De werkgroep heeft de eerste data voor het project gepland.
*dinsdag 8 februari 2022 1 e ouderavond
*woensdag 16 februari 2022 1e kindermiddag
*zondag 6 maart 2022 Voorstellingsviering in de kerk
Exacte info over tijdstip en locatie volgt in januari.

De planning van de andere data wordt ook dan pas gemaakt, afhankelijk van de
ontwikkelingen van corona. 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,
Maciej Sendecki, Sandra, Nathaly, Annemiek

http://www.rkwieringermeer.nl
mailto:eerstecommunie@rkwieringermeer.nl
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