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Belangrijke data
23 december Kerstviering

24 december Start Kerstvakantie

10 januari 2022 Studiedag: kinderen vrij. BSO geopend.

25 januari 2022 Inspectiebezoek

In deze Bavopunter:

- Terugblik Sinterklaasfeest

- Personeel

- Corona-update

- Openingstijden Kids2Ellens

Sinterklaasfeest
Afgelopen vrijdag hebben we het Sinterklaasfeest met de kinderen gevierd.

Ondanks de beperkingen die er waren hebben we een hele fijne dag gehad.

Sinterklaas kon veel aandacht aan de kinderen schenken. Ook de kinderen

die niet op school konden zijn hebben via de laptop met de Sint gesproken.

Dank aan de Sint en Pieten en  de organiserende ouders en collega’s  voor

een topfeest!

Personeel
Onlangs meldde meester Paul dat hij een nieuwe baan heeft. Hij gaat per 1 februari 2022 aan de slag op

Praktijkschool De Schakel in Haarlem. Paul heeft de afgelopen 4 jaar met veel plezier en inzet bij ons op

school gewerkt. Het werken met tieners is echter een wens van Paul. Feit is dat wij Paul enorm gaan missen,

maar we gunnen hem deze stap van harte. De kinderen en ouders van zijn groep zijn reeds op de hoogte

gesteld.

Ondertussen is de vacature die nu ontstaat breed bekend gemaakt. We hopen een goede vervanger voor

Paul te vinden.

Corona update
Op dinsdag 14 december zal het kabinet weer een persconferentie geven. Dan horen we met welke

maatregelen we tot aan de Kerstvakantie te maken gaan krijgen. We merken dat veel kinderen een dag of



soms meer thuis moeten blijven in afwachting van een testuitslag. Dat betekent dat er ook veel getest

wordt!

In een enkel geval moeten er kinderen thuis blijven omdat er in de thuissituatie

een positieve uitslag is. Dat zijn gelukkig minder kinderen, maar vervelend is dat

natuurlijk wel voor hen. We hebben nog geen groep hoeven sluiten. We zien dat

de afspraken binnen de school goed nageleefd worden. Dank u voor uw steun en

begrip hierbij.

Zo snel mogelijk na afloop van de persconferentie zullen we de consequenties

van de dan aangekondigde maatregelen met u delen.

Verkeer om de school

In de vorige Punter vroegen wij uw aandacht voor de verkeersveiligheid om de school. We merken dat de

situatie al wat overzichtelijker wordt. We zijn er echter nog niet.

Daarom vragen wij u nogmaals om uw kind alleen met de auto naar school te brengen als het echt niet

anders kan en wilt  u dan uw auto veilig parkeren?

Kids2Ellens

Kids2Ellens is op de volgende dagen geopend in de kerstvakantie

van 08.30-17.30u:

Maandag 27 december 2021,

Dinsdag 28 december 2021,

Donderdag 30 december 2021,

Maandag 3 januari 2022

Dinsdag 4 januari 2022

Donderdag 6 januari 2022



Vrijdag 7 januari 2022

Maandag 10 januari 2022 studiedag Eemstraat.

We zijn geopend op de locatie Eemstraat.

Kids2Ellens is gesloten op vrijdag 24 en vrijdag 31 december 2021.


