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Kerstvakantie

Personeelsnieuws
Helaas gaan wij per 1 januari afscheid nemen van een gewaardeerde collega, Doeke van
der Zee. Doeke heeft het afgelopen jaar als invalkracht veel groepen vervangen bij
afwezigheid van de groepsleerkracht. Wij zijn hem erg dankbaar voor zijn inzet en enorme
flexibiliteit. Verder nemen wij ook nog officieel afscheid van Tessa van Kralingen en Suzanne
Nuijens zij zijn eerder dit schooljaar al gestopt met werken op onze school.
Kerstvakantie
U heeft het vast al vernomen, maar de gezaghebber heeft besloten de kerstvakantie dit jaar
eerder in te laten gaan. Dit betekent dat de vakantie zal starten op maandag 20 december
2021. Op donderdag 6 januari 2022 worden de kinderen weer terug op school verwacht.
Kerstdiner kinderen
In verband met de huidige situatie omtrent COVID-19 is er besloten het kerstdiner op school
dit jaar niet door te laten gaan. We vinden dit ontzettend jammer, maar op dit moment lijkt
het ons de meest verstandige keuze.
Reminder vacature MR
De medezeggenschapsraad is nog steeds op zoek naar een nieuw lid, dus vindt u het leuk
om mee te denken en mee te praten over beleidszaken op school, kunt u zich middels een
korte motivatiebrief aanmelden op het volgende e mailadres: mr@bsdepelikaan.com.
Van de directie
Afgelopen weken zijn er een groot aantal kinderen door het COVID-19 niet op school
geweest. Vaak had dit te maken omdat kinderen in quarantaine moesten of besmet waren
met het corona virus. In de afgelopen twee weken waren er gemiddeld 60 leerlingen per dag
afwezig vanwege quarantaine of andere griepverschijnselen. Dagelijks zijn er gemiddeld
rond de 5 leerlingen besmet met het COVID-19 virus. Op dit moment zijn de meeste
leerkrachten en onderwijsassistenten ook weer aanwezig. Wij ervaren het als een onrustige
periode en hopen dat het na de kerstvakantie wat rustiger gaat worden. Maar nu eerst een
lange kerstvakantie. Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond en mooi nieuwjaar.

Met een vriendelijke groet,
Mieke van Vliet en Gerald Kolenbrander
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