
 

 

 
 

 

  
Beste ouders, in deze ‘Week’ vragen we uw aandacht voor 

Dank u… 
Vandaag hadden we hoog bezoek: Sinterklaas! 
We mochten de Sint online ontvangen en… ontmoetten hem ook live! 
Dank u wel, Sinterklaas, dat u in deze rare tijd vol mondkapjes en afstand houden toch nog kans heeft 
gezien om er een prachtige ochtend van te maken. 
En al die mensen die het bezoek van Sinterklaas mogelijk hebben gemaakt: dank jullie wel! 
 

Bomen, bomen…   
Natuurlijk gaan in de komende week de kerstbomen opgetuigd worden en wordt de school in 
kerstsfeer gebracht. 
 

Er is echter nog een andere boom waar we aandacht voor hebben: de beslisboom van het 
RIVM. 
De nieuwste versie vindt u als bijlage bij dit weekblad. 
We beginnen zo langzamerhand op school de gevolgen te merken van de laatste maatregelen. 
Op locatie Donge waren vier leerkrachten ziek. Gelukkig viel hun test negatief uit, maar ze moesten 
natuurlijk wel thuisblijven tot dat duidelijk was. Drie van de vier groepen konden steeds vervangen 
worden, één van de groepen moest om de beurt thuisblijven. 
Op locatie Goudmos zijn inmiddels drie groepen in quarantaine omdat er meer dan drie leerlingen positief 
getest zijn. Deze groepen hebben online Sinterklaas gevierd, dankzij ouders die de surprises hebben 
afgeleverd bij degenen waar ze voor bestemd waren. 
 

Om nog even het belangrijkste punt uit de beslisboom te noemen: alle kinderen in de basisschoolleeftijd 
blijven bij klachten thuis. Klachten zijn: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, 
benauwdheid, verhoging of koorts en plotseling verlies van reuk en/of smaak. Het dringende advies is dan 
om het kind een test te laten doen.  
Natuurlijk vinden we dit heel vervelend, maar we houden ons aan de richtlijnen om de verspreiding van 
het virus zoveel mogelijk te beperken. 
 

In de media wordt ook gesproken over thuistests voor kinderen. De regel daarvoor is: alle leerlingen van 
de groepen 6, 7 en 8 en al het onderwijspersoneel doen twee keer per week een preventieve zelftest. 
De tests zijn aangevraagd en zullen in de week van 6 december op school worden afgeleverd. 

 

Continu vanaf maart 
Alle ouders/verzorgers hebben op 30 november een brief in de mailbox gekregen over de invoering van 
het continurooster. In de brief wordt natuurlijk uitgebreid ingegaan op alle argumenten, maar de strekking 
is duidelijk: vanaf dinsdag 8 maart - de eerste schooldag na de voorjaarsvakantie - werkt de PWA met een 
continurooster. 
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Dozen vol 
U las het inmiddels op Klasbord: onze school doet weer mee aan de 
boodschappenactie van Rob van Lopik. Samen gaan we er voor zorgen 
dat Nieuwerkerkse gezinnen die weinig te besteden hebben, ook dit jaar 
van een iets royalere kerst kunnen genieten. 
Dus kijk in uw voorraadkast: zijn er nog houdbare producten die u weg kunt geven? 
Koffie, thee, koekjes, pasta, blikken, rijst, zeep, tandpasta, wasmiddel… 
We maken er een succes van. Inleveren kan bij de groepen, tot 7 december! 
 

Gefeliciteerd!  
In deze week feliciteren we op 4 december Maritina (gr.1/2d), Lola (gr.1/2c) en Noa (gr.1/2b); op 7 
december Sara (gr.4b); op 8 december Chanel (gr.1/2a), Tobias (gr.1/2e) en Niek (gr.8a); op 9 december 
Dex (gr.1/2c) en op 10 december Olle (gr.8b) 
 
 
 

 
We wensen iedereen een heel fijn weekend! 
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