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Beste ouders, 

 

Corona 

Laten we het om te beginnen eens over corona hebben.....Vast 

agendapunt op deze nieuwsbrief zo langzamerhand..... 

Het goede nieuws is dat het aantal besmettingen bij ons op school 

meevalt. Van de kinderen hebben we geen nieuwe meldingen binnengekregen en ons personeel is 

gelukkig allemaal weer ‘op de been'. Daar zijn we heel erg blij mee. 

We moeten wel alert blijven, want van scholen om ons heen weten we dat er met regelmaat klassen 

naar huis worden gestuurd. Dat kan bij ons ook zomaar weer het geval zijn. 

Schoolsluiting wel/niet? 

Dat hing ons misschien ook boven het hoofd: een vroegtijdige schoolsluiting, middels een verlengde 

kerstvakantie. Het team van onze school heeft het standpunt ingenomen om het liefst de school 

open te houden, gewoon fysiek les te kunnen geven en contact te kunnen houden met de kinderen 

en de structuur voor hen te bewaren. Dit lijkt op dit moment ook het standpunt te zijn van de 

regering. Minister Slob kondigde gisteren aan dat de scholen open blijven. Dat is dus wat ons betreft 

ook goed nieuws. Volgende week dinsdagavond om 19.00 uur horen we het laatste nieuws daarover 

op de persconferentie. We hopen dat het zo blijft. 

Kinderen en Personeel. 

Besmettingen zijn natuurlijk heel vervelend voor iedereen die het aangaat, maar ook voor ons 

personeel is het van belang dat er geen/zo weinig mogelijk besmettingen op school plaatsvinden, 

zodat we de school draaiende kunnen houden. Natuurlijk hebben we dat niet in de hand, maar we 

kunnen er samen wel zo veel mogelijk aan doen. 

We vragen u als ouders dan ook met klem het 

volgende, voor ieders veiligheid: 

• Stuurt u uw kind alleen naar school als het 

geen klachten heeft, dat geldt voor alle 

kinderen vanaf groep 1 t/m groep 8. 

• De zelftests (die vandaag zijn uitgedeeld aan 

de bovenbouwkinderen) 2x per week te gebruiken ter preventie. 

• Wanneer het kind wel lichte verkoudheidsklachten heeft, om dan een zelftest af te nemen. 

Dit adviseren we ook aan alle kinderen van groep 1 t/m 8. (er is nog een aantal zelftests over 

op school die we volgende week aan de overige groepen mee kunnen geven) Bij een 

negatieve uitslag kan uw kind dan gewoon naar school. 

• De basisregels zo goed mogelijk te hanteren. 

• Eventuele besmettingen aan ons te melden. 

 

Dank u wel. 



Sinterklaas 

 

Het Sinterklaasfeest is vorige week plezierig verlopen. De groepen 1 t/m 4 waren om de beurt in het 

gymlokaal te vinden en hebben samen met Sint en Piet spelletjes gedaan, gezongen en gedanst en 

natuurlijk cadeautjes uitgepakt. In de groepen 5 t/m 8 waren prachtige surprise gemaakt met mooie 

gedichten. De kinderen hebben goed hun best gedaan om er een mooi geheel van te maken. Het 

was gezellig. Zowel 's morgens als 's middags werd er in verschillende groepen bingo of memory 

gespeeld, pietengym gedaan, het sinterklaasjournaal of een mooie sint film gekeken. Hopelijk 

hebben jullie thuis ook een fijne pakjesavond gehad. 

 

 

Kerst 

 

We bereiden ons voor op het 

kerstfeest. De school is al in 

kerstsfeer getooid en het ziet er 

met al die lichtjes zeer sfeervol 

uit. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kerstfeest wordt dit jaar in de klassen op school gevierd op vrijdagochtend 24 december a.s. We 

luisteren naar het geboorteverhaal van Jezus, zingen kerstliedjes of lezen kerstgedichten. En we 

krijgen natuurlijk wat lekkers. De kinderen hoeven die dag zelf geen fruit of drinken mee te nemen. 

Ook is er voor alle kinderen een verrassing.  De kerstvakantie begint dus voor alle kinderen op 

vrijdag 24 december om 12.00 uur. 



Leesonderwijs 

We hebben nu een aantal weken extra leesonderwijs gegeven aan verschillende kinderen. We 

inventariseren nu of het wenselijk is om hiermee door te gaan of niet. De betreffende ouders krijgen 

z.s.m. bericht hierover. 

 

Schoolfruit 

Sinds kort zijn we weer van start met onze schoolfruitactie. Op maandag, dinsdag en woensdag 

krijgen de kinderen allemaal fruit via school.  De kinderen hoeven dan in principe van huis niets mee 

te nemen. Het is nl. de bedoeling dat de kinderen verschillende soorten fruit/groente leren eten, in 

ieder geval proberen te leren eten. Op de andere dagen nemen de kinderen wel fruit mee van huis. 

 

Oudergesprekken 

Die hebben deze week telefonisch of digitaal plaatsgevonden. Volgende week vinden er ook nog 

enkele gesprekken plaats.  

 

Verjaardagen  

Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot zover eerst weer het nieuws. 

We hopen samen nog een paar rustige 

sfeervolle weken te mogen hebben op 

school waarin de voorbereiding op kerst 

centraal zal staan.  

 

Wanneer u vragen of opmerkingen voor ons heeft, laat het ons weten. 

Een goed weekend toegewenst. 

Team De Fontein  Lutten 


