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Na de persconferentie van 2
november hebben de directeuren en CvB van Spectrum
het volgende vastgesteld in
het besef dat we een voorbeeldfunctie hebben naar de
maatschappij:
Vanuit onze waarden zoeken
we steeds de verbinding, met
kinderen, met hun ouders en
natuurlijk met de collega’s.
Waar in de maatschappij de
tegenstellingen worden vergroot, handelen wij vanuit
respect en zoeken steeds
naar wat nuttig en noodzakelijk is. Genoemde ontwikkeling baart ons zorgen, een
tegengeluid kan helpen bij
het werken aan verbinding.

We blijven onverminderd
veel aandacht besteden aan
de basisregels: schud geen
handen, zorg voor ventilatie,
was je handen, blijf thuis met
Corona-klachten en laat je
testen.

We gaan opnieuw kijken hoe
we de 1,5 m afstandsregel
kunnen uitvoeren binnen de
school. Dit kan gevolgen hebben voor het brengen en halen van kinderen, we willen
voorkomen dat ouders de 1,5
m regel niet kunnen naleven.
Het onderhouden van fysiek
contact met ouders is waardevol en kan wellicht op andere
manieren worden gerealiseerd.
Bij de viering van Sint en Kerst
doen we ons uiterste best om
de 1,5 m afstand na te leven
onder de volwassenen. We
voorkomen om die reden dat
grote groepen mensen bij
elkaar worden gebracht.
We gaan ook kijken wat dit
betekent voor de teams. Uitgangspunt is dat we de 1,5 m
weer gaan invoeren om het
risico op besmetting te verlagen.

Agenda
8-12 november
voortgangsgesprekken
op school of online

15 november
start schoolfruit

EU-schoolfruit
Maandag 22 november
studiedag
alle leerlingen vrij

We zijn weer ingeloot voor
het schoolfruit!
Vanaf 15 november tot half
april 2022 doen we weer mee
met het EU-schoolfruit.
Op drie dagen in de week
krijgt uw kind dan op school

fruit of groente om als
pauzehap te eten: op
dinsdag, donderdag en
vrijdag
Meer informatie: Voor
ouders - EU Schoolfruit
Via de website van
www.euschoolfruit.nl

De schoolpleinen, schoolgebouwen, teamkamers verschillen van elkaar, dit
wordt per school bekeken.
Wat wel werkt is dat je afstand bewaart en daarover
werkbare afspraken maakt.
Vooralsnog doen we niets
met de mondkapjes omdat
de regelgeving hierover
geen aanscherping voorschrijft voor het basisonderwijs. Vrijwillig dragen is altijd mogelijk. Het kan ook
een optie zijn voor in de
gang wanneer ouders via
een tijdslot met hun kind
mee naar binnen mogen.

Via Social Schools houden
we u de komende tijd op de
hoogte van de specifieke
maatregelen die voor de
PWA (gaan) gelden.
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Parkeren rondom school, aflevering 84….
Vanmorgen kregen we helaas
weer een boze buur(t)bewoner op
school die zeer verontwaardigd
was over het parkeergedrag van
ouders. Nu is het natuurlijk mogelijk dat dit over Kwakel-ouders
ging, maar graag toch even weer
uw aandacht:
Beste ouders, het is moeilijk om te
parkeren rond school. Door alle
werkzaamheden voor ons nieuwe
gebouw missen we aan de Anjerdreef ook parkeerplekken. Door
de rioleringswerkzaamheden in de
wijk zijn er tijdelijk ook minder
parkeerplekken.

Maar toch vragen wij u nogmaals
dringend om niet zomaar ergens
op het gras uw auto neer te
zetten, niet zomaar voor een uitrit uw auto neer te zetten, niet
“even” op de oprit van een woning uw auto neer te zetten.
Kom zoveel mogelijk lopend of
met de fiets uw kind naar school
brengen. Het is ook een goed
voorbeeld voor uw kind, dat niet
altijd alles met de auto hoeft als
het zo dichtbij is. Uiteraard heeft
iedereen zijn eigen reden om tóch
zijn of haar kind met de auto te
brengen, maar bedenk dan goed
waar u gaat parkeren.

En bedenk dat in noodsituaties de
brede brandweerauto niet door
die smalle straten rond school
kan als er ook nog auto’s “even”
fout staan geparkeerd.
Ter motivatie van goed parkeergedrag kunt u misschien eens dit
filmpje bekijken?
Brandweer Hillegom veel last van
foutparkeerders - YouTube

We hopen dat we u weer bewust
hebben gemaakt hoe belangrijk
het is om goed te parkeren als u
met de auto uw kind komt brengen. Belangrijk voor u, voor ons
en voor onze buurtbewoners.

Rioolwerkzaamheden > fietsenstalling
Volgende week vinden er rioolwerkzaamheden plaats op de
Chrysantenhof. Deze werkzaamheden zijn op het gedeelte tegenover de fietsenstalling.
Het bedrijf Daalin zorgt ervoor
dat de leerlingen de fietsenstalling kunnen blijven gebruiken. Ze

zullen er wel rekening mee moeten houden dat ze op een andere
plaats moeten oversteken omdat
de straat open ligt. Er worden ook
fietsenrekken voor de muur van
de sporthal geplaatst aan de
Chrysantenhof. Daar kunnen ze
dus ook hun fietsen neerzetten.

Nieuwbouw 4-11-2021
Vanaf maandag gaat het dak erop!
Als eerste komt vanaf 8 november de
zogenaamde spieringskraan de
breedplaatvloeren leggen.
Daarna gaat de vlechter aan het werk
in de verzwaarde balken op dakniveau en vervolgens op het volledige
dak.
Weer een fase verder!
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Inschrijving broertjes en zusjes
Een druk gezin, de oudste
die met veel plezier naar de
PWA gaat en een jonger
broertje of zusje kan niet
wachten om ook naar
school te mogen. Zeker niet
nu ze elke dag zien hoe
onze nieuwe school wordt
gebouwd.

Vergeet u niet uw jongere
kind(eren) in te schrijven op
school? Dan weten wij hoeveel leerlingen we kunnen
verwachten de komende
jaren.
Vast bedankt!

Een jarige IB’er

Vorige week werd onze Intern Begeleider 65 jaar.

Van harte gefeliciteerd Arie!
En nog vele jaren!

Schoolontbijt
Gisteren aten we ons ontbijt
voor 1 keer op school, tijdens het Nationale
Schoolontbijt.
Het was lekker en ook gezellig.
Ontbijten is een goed begin van de (school-)dag!

Kopij inleveren voor de volgende UDSG kan via
08VK.UDSG@spectrum-spco.nl

