29 november 2021

29 november
3 december
8 december
22 december
23 december
24 december

MR overleg (verzet van 22-11)
Sinterklaasviering
OV overleg
Kerstviering
Studiedag (leerlingen vrij)
Start Kerstvakantie (iedereen vrij)

1 december
1 december
2 december
3 december
4 december
4 december

Duuk (6)
Joël (8)
Brent (6)
Hanzade (8)
Cedric (10)
Corin (7)

Corona
Op dit moment zijn er 2 groepen in quarantaine omdat er in die groepen 3 of meer leerlingen
positief zijn getest.
Wij willen nog eens benadrukken dat het erg belangrijk is om een positieve testuitslag of een
quarantaine plaatsing (ook van eventuele broertjes of zusjes) te melden aan de school. Het liefst
ontvangen wij dan van u een mail met antwoord op onderstaande vragen:
1.
2.
3.
4.
5.

Wat is de eerste ziektedag van de leerling?
Op welke dag is de leerling voor het laatst op school geweest?
Welke klachten heeft de leerling en wanneer zijn deze begonnen?
Welke test heeft de leerling afgenomen? (zelftest of GGD test)
Indien een zelftest, gaat de leerling nog een confirmatietest doen bij de GGD en als
deze staat ingepland op welke dag?

Natuurlijk is het van belang dat u de leerkracht op de hoogte stelt maar zorgt u er dan voor dat óók
het mailadres van de administratie wordt toegevoegd (kbsdespoorzoeker_info@inos.nl).
Het bestuur van INOS vraagt alle scholen om een overzicht bij te houden van alle meldingen. Uw
berichtgeving kan dan zeker helpen om dit overzicht up-to-date te houden.
Ook wanneer uw kind weer beter is of weer terugkomt uit quarantaine, ontvangen wij graag van u
een mail.
Wij hopen op uw begrip en medewerking.
De officiële communicatie vanuit INOS met betrekking tot de aangescherpte maatregelen
verwachten wij morgen met u te communiceren. Een en ander moet namelijk ook nog eerst
worden besproken in de Medezeggenschapsraad. Vanavond staat een overleg gepland.

Sinterklaasviering
Sinterklaas heeft ons laten weten dat hij en 2 pieten aanstaande vrijdag onze school zal bezoeken.
Echter heeft Sinterklaas aangegeven dat hij wat later dan gebruikelijk zal arriveren omdat hij en
zijn pieten natuurlijk eerst een Corona test moeten laten doen (zoals de richtlijnen het
voorschrijven).
Er is dus niet zoals andere jaren een groot onthaal op het schoolplein.
De kinderen gaan ’s morgens gewoon naar hun eigen klas en de ouders/verzorgers gaan gewoon
naar huis of hun werk.
In de loop van de dag zal de Sint alle groepen een bezoek brengen.
We kijken met z’n allen hier heel erg naar uit!

Weekverslag leerlingenraad
Maandag 22/11/21
Vandaag hadden we het over de bieb op school
Lieneke van de groote bieb en de bieb op school kwam het dus met ons praten over wat er mist en
wat er beter kan. Want veel kinderen namen boeken mee van thuis en vonden de boeken op school
niet leuk,
dus hebben we ook besproken hoe we het lezen leuker wilden maken. Uiteindelijk kwamen we op
de conclusie dat iedereen strips wel leuk vinden om te lezen dus hadden we het idee gekregen dat
als je veel strips thuis hebt en je ze kwijt kunt dat wij die dan kunnen gebruiken om te lezen. Alleen
als je ze niet meer nodig hebt dan want we lezen ze stuk.
En aan het eind hadden we het nog even over de foto die op de muur komt, en nu wachten of dat
mogelijk is.

Vrijwilligers TSO gezocht
We hebben een fijn team van Kobermedewerkers, medewerkers van Open-Up Fun-Kids en
vrijwilligers die elke dag voor de leerlingen klaarstaan om de TSO goed te organiseren en actief te
surveilleren.
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die bijvoorbeeld in geval van ziekte incidenteel zouden
kunnen invallen (maandag t/m vrijdag).
Een vrijwilliger van de TSO ontvangt een vergoeding van € 4,50 per uur en het overleggen van een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is noodzakelijk.
Heeft u interesse, of kent u iemand uit uw directe omgeving die interesse heeft, dan horen we dit
graag.
Bent u enthousiast geworden, of zou u meer informatie willen ontvangen stuur dan een mail naar
kbsdespoorzoeker_info@inos.nl.

WELKE BREDANAAR LEG JIJ DEZE KERST IN DE WATTEN?
Tijdens de kerstdagen tuigt Hotel Nassau Breda jaarlijks de Wensboom op, een kerstboom
met een speciale betekenis. Zij organiseren dit jaar deze bijzondere actie in samenwerking
met Betrokken Ondernemers Breda en de +EEN campagne die de gemeente Breda samen
met partners in de stad in de zomer van 2021 is gestart.
ACTIE:
Mensen kunnen een brief schrijven over een Bredanaar die voor hem/haar een +EEN is,
altijd voor hen klaar staat, en het verdient om een keer lekker verwend te worden. Deze
brief kunnen zij in de Wensboom hangen bij Hotel Nassau Breda.
Om de juiste mensen te bereiken is jouw hulp nodig! Waarschijnlijk kom jij (of
collega’s binnen jouw organisatie) regelmatig in aanmerking met mensen die hun
maatje, familielid, goede buur, vriend of vriendin een keer zouden willen bedanken
voor alles wat hij/haar voor hem/haar doet. Wij willen u vragen om deze mensen te
wijzen op deze actie door middel van een brief. Hierop kunnen mensen iets moois
schrijven over hun +ÉÉN.
PRAKTISCHE INFORMATIE:
De actie loopt van 9 december tot 23 december, in de week voorafgaand handigen wij
de brieven aan jullie over zodat deze verspreid kunnen worden onder de mensen. De
geschreven brieven worden bij jouw op locatie weer opgehaald om opgehangen te worden
in de Wensboom. Uiteraard zijn mensen ook van harte welkom zelf hun brief in de boom te
komen hangen. Op 24 december worden de gelukkigen feestelijk bekend gemaakt. Drie
personen worden uitgekozen die samen met hun partner of +1 in het zonnetje gezet worden
bij Hotel Nassau Breda. Van belang is dat de actie gericht is op mensen die
maatschappelijk betrokken zijn en woonachtig zijn in Breda of omgeving.
DE GELUKKIGEN WORDEN IN DE WATTEN GELEGD TIJDENS DE SINNER CELEBRATION OP 31 DECEMBER:

•

New Years Eve feest in de kapel van Hotel Nassau Breda

•

VIP beleving

•

Ophaal & thuisbrengservice

•

6 gangen walking dinner

•

Feestavond

•

Fingerfood

•

Consumpties gedurende de avond

Graag vernemen wij of jouw stichting open staat om bij te dragen aan deze bijzondere
actie. In dat geval bezorgen wij graag in de week van 29 november de brieven bij jullie.
Laat ons gerust weten hoeveel brieven u ontvangt. U kunt zich melden bij Carmen
Peeters, c.peeters@breda.nl
Mocht u vragen hebben over deze actie, kunt u altijd contact met ons opnemen.
Feestelijke groet,
Team Hotel Nassau Breda

