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Belangrijke data

16 december kerststukjes maken

16 december oud papier

20 december juf Danielle jarig

22 december kerstviering

24 december alle kinderen zijn vanaf 11.45 uur vrij

24 december meester Dick jarig
meester Arjen jarig

24 december t/m 9 januari kerstvakantie

Coronarichtlijnen
We zien dat de aangescherpte maatregelen goed door iedereen worden opgepakt. We merken ook dat u
goed mee blijft denken en werken in het preventief handelen. Dat is fijn, want alleen door goed samen te
werken houden we het virus zoveel mogelijk buiten de deur.
We zoeken steeds naar oplossingen om bij uitval, de groepen toch zo goed mogelijk op te vangen en van
onderwijs te voorzien. We danken u voor uw begrip en flexibiliteit.

Zelftesten voor leerlingen uit groep 6, 7, en 8
Op advies van het OMT wordt het advies voor preventief zelftesten uitgebreid. Dit dringende test-advies dat
voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 op scholen geldt luidt: twee keer per week thuis een preventieve
zelftest doen. De zelftesten worden komende week aan de kinderen van groep 6, 7 en 8 mee naar huis
gegeven.

Als de test positief is, gaat de leerling (en de rest van het huishouden) in quarantaine en laat zich testen in
de GGD-teststraat.

Beslisboom
In de bijlage vindt u de nieuwste beslisboom. Daarmee kunt u zelf al even kijken indien u twijfelt of uw kind
naar school kan of niet.

Kerstviering
De kerstcommissie van De Bijenschans is druk bezig met de voorbereidingen voor onze kerstviering binnen
de geldende coronamaatregelen. U heeft hierover gisteren een brief ontvangen.
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Kerststukjes maken
Op donderdag 16 december (i.p.v. woensdag 15 december) gaan we met de kinderen kerststukjes maken.
Heeft u nog een bakje van het kerststukje thuis? Graag inleveren bij de leerkracht van uw kind(eren).

Start kerstvakantie
Op vrijdag 24 december begint de kerstvakantie voor alle kinderen om 11.45 uur.

Oud papier
Vanwege de corona-maatregelen wordt het oud papier op een andere wijze opgehaald. Hierbij een linkje
naar de afvalwijzer, zodat u zelf kunt zien wanneer het oud papier wordt opgehaald in Breukelen.

GMR - vacature oudergeleding
Er is in de gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR) een vacature ontstaan. In de bijlage kunt u
meer informatie vinden over de vacature.

Het kindpakket - Gemeente Stichtse Vecht
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/4418/kindpakket/

https://www.mijnafvalwijzer.nl
https://drive.google.com/file/d/1Q9qdlUMJJnxx4_KgZhTY0ZSLfAHRImku/view?usp=sharing
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/4418/kindpakket/


Ingekomen: schoolschaaktoernooi
Op zaterdag 22 januari 2022 (van 11:00 tot 16:00 uur) organiseert schaakvereniging Vegtlust de
45e editie van het Stichtse Vecht Schoolschaaktoernooi in het Niftarlake College. Parkeren kan bij
Winkelcentrum Bisonspoor, met pijlen wordt vanaf daar de looproute naar het Niftarlake
aangegeven.

Een team bestaat uit 4 personen met evt. een reservespeler. Een team wordt ingeschreven voor de
middenbouw (groep 3, 4, 5) of bovenbouw (groep 6, 7, 8). De kinderen dragen het school T-shirt en
per school is er minstens 1 begeleider (ouder) aanwezig op de speeldag.

De beste teams kwalificeren zich voor het Regionaal Schoolschaaktoernooi van de
Stichts-Gooische Schaakbond (SGS) in maart 2022.

U kunt uw kind of een team aanmelden tot 17 december bij Caroline
(cnagel@vechtstreekenvenen.nl) of Judith (jgroeneveld@vechtstreekenvenen.nl)

De Bijenschans op Facebook en Instagram
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