Het Schatgravertje
Informatiebulletin voor ouders
Redactie: directie basisschool de Schatgraver Uitgave: 4

November 2020
Uitslag Tevredenheidsonderzoek
De resultaten van het Tevredenheidsonderzoek zijn bekend en met gepaste trots mogen wij
stellen dat wij zeer tevreden zijn over de uitslag. Er is een duidelijke groei zichtbaar ten
opzichte van het vorige onderzoek. De resultaten zijn besproken in het team en in de MR.
We zullen de tips en de tops binnenkort aan de hand van een filmpje deze maand met u
delen! Hier wordt nu nog hard aan gewerkt.
We bedanken alle ouders en leerlingen die de vragenlijsten hebben ingevuld!

Sint en Piet op bezoek bij BS de Schatgraver
Aanstaande donderdag 3 december komt de Sint met zijn Piet alle
groepen van onze school bezoeken. Heel bijzonder dat dit in deze
tijd gelukt is en de Sint de school fysiek zal bezoeken. Er is geen
ontvangst / officiële aankomst buiten. De afgelopen dagen hebben
veel kinderen van de groepen 5 t/m 8 hun surprise al mee naar
school genomen. De surprise zal ook morgen in deze groepen
plaatsvinden. Wij gaan er met zijn allen een gezellige dag van
maken.

Samen Kerst vieren!
Op donderdagmiddag 17 december organiseren we een "workshop-middag".
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 kunnen inschrijven en de kleuters kunnen
kiezen welke workshop ze willen bijwonen. Een hele gezellige doe-middag in
kerstsfeer dus.
Op vrijdagochtend 18 december mogen alle leerlingen in hun pyjama naar
school komen. Ze mogen ook een kussen en/of een deken meenemen. De
klassen worden omgetoverd tot een heuse bioscoop. Er wordt een kerstfilm
getoond. Daarnaast mogen de kinderen speelgoed meebrengen. Geen tablets, laptops etc.
Liefst een gezelschapsspel dat met meerdere klasgenoten gespeeld kan worden. Beide
dagen zal de Ouderraad voor een versnapering zorgen. Bedankt hiervoor!

Burgerschap: Kerst is ook iets voor een ander
betekenen…..
Ondanks de coronamaatregelen hebben we ook dit schooljaar toch een manier gevonden
om de kinderen van de Schatgraver in contact te brengen met de mensen uit het Dokter
Calshof. We brengen hun een vriendelijke kerstgroet. De bovenbouw doet dit door het
maken van kerstkaarten voor de bewoners. De jonge kinderen maken mooie
kerstversieringen, zoals tekeningen en knutselwerkjes die in het gebouw kunnen worden
opgehangen. Op deze manier kunnen de bewoners van Dokter Calshof genieten van een
sfeervolle kerst.

Corona
Vorige week werden we voor het eerst geconfronteerd met een aantal besmettingen bij
leerlingen. Vaak voortkomend uit bron- en contactonderzoek vanuit eerdere besmettingen
in de familie. In de communicatie geeft de GGD aan dat besmettingen van kind op kind
zeldzaam zijn. Dat is overigens ook de praktijk als we kijken naar de situaties op veel scholen.
We kunnen alleen maar proberen ons met zijn allen zo goed als mogelijk aan de regels te
houden. De situatie is nu overigens weer een stuk rustiger. Vanuit bron- contactonderzoeken
zijn negatieve uitslagen geconstateerd; vrijwel alle kinderen weer
gewoon op school.
Op moment van besmetting mogen wij als school niets meer en
niets minder communiceren dan de brief vanuit RIVM / GGD.
Aanvullende informatie dient bij hen te worden opgevraagd.

Reminder / data
- donderdag 3 december Sint bezoekt onze school
- vrijdag 4 december leerlingenraad
- donderdag 17 december rapport groepen 3 t/m 8
- vrijdag 18 december kerstviering (TOT 12:00 uur school)
- DENK SVP aan betaling vrijwillige ouderraadbijdrage, bijdrage Gezonde school.

Schooltijden Kerstochtend 18 december 2020
18 december zijn ook de kleuters van de groepen 1 van harte welkom en om 12.00 uur
is de school uit voor alle groepen!

