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Vanuit het team 

Wij willen u vragen om uw kind echt zelf telefonisch ziek te melden op 0168-482371 tussen 

8.00-8.20. Vaak zijn wij ook al vanaf 7.30 telefonisch bereikbaar. Gelieve niet ziek te melden 

via een broertje/zusje of mail, gezien alle maatregelen en bijvoorbeeld het opstarten van 

online-onderwijs willen wij altijd even met u overleggen. 

 

Wij krijgen aan de telefoon regelmatig de vraag wie/wat/wanneer als het gaat om testen of 

quarantaine. Via deze website kunt u hierover altijd de meest actuele informatie vinden: 

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/nl/jouw-situatie  

En verder geldt dat alleen een negatieve testuitslag van een GGD-test betekent dat uw kind 

weer naar school mag bij klachten. In principe is een testuitslag 24 uur geldig, maar er hoeft 

alleen opnieuw getest te worden als de klachten veranderen. Dat wil zeggen verergeren of 

er komen nieuwe symptomen bij.  

 

Hoe kom je naar school? 

Op school hebben we het in de klas regelmatig over goed zorgen voor ons milieu. Zo gaan 

we na de kerstvakantie aan de slag met het project ‘leren van je omgeving’ en leren we 

bijvoorbeeld over afval scheiden en gaan we in de middenbouw aan de slag met het 

opschonen van de buurt.  

We kunnen met z’n allen nog iets doen voor het milieu: de auto zoveel mogelijk laten staan 

en lekker op de fiets of lopend naar school komen!  

De vele auto’s aan het begin en eind van de schooldag zorgen ook nog eens voor een 

onveilige situatie. De BOA komt hierop controleren.  

 

25-jarig jubileum 

Door alle maatregelen geen uitgebreid groot feest, maar absoluut wel noemenswaardig: juf 

Wendy is deze week 25 jaar werkzaam in het onderwijs én in Hooge Zwaluwe.  

Juf Wendy begon als juf op de Sint Jan en heeft voornamelijk in verschillende 

bovenbouwgroepen gestaan. Ze is al zo lang werkzaam in dit dorp, dat ze nu regelmatig 

kinderen van oud-leerlingen in de klas krijgt  Gefeliciteerd met deze mijlpaal juf Wendy! 

We hopen dat je nog vele jaren werkzaam blijft op de Schittering!!  
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Verlof Anke 

Vanaf deze week gaat juf Anke met zwangerschapsverlof t/m eind maart. 

Voor u als ouder zijn de leerkrachten en intern begeleiders uw eerste aanspreekpunt. Indien 

nodig is mijnheer René Luijten, directeur van de Grienden in Lage Zwaluwe voor u 

bereikbaar. Dit contact verloopt in eerste instantie via de leerkracht of intern begeleider.  

Daarnaast hebben René en Luciënne (bestuurster stichting de Waarden) regelmatig contact 

met het team van de Schittering om alles in goede banen te leiden.  

 

Verlofformulieren kunt u op papier indienen via de leerkracht van uw kind. Dit formulier is te 

downloaden vanaf de website. Houd er rekening mee dat dit formulier 6 weken voor het 

verlof ingediend moet worden. Ook de regels die gelden voor verlof zijn te vinden op de 

website ( https://deschittering.dewaarden.nl/ ).  

Als u een berichtje heeft voor wat eerder onder ‘klasbord aankondigingen’ viel, kunt u dit 

mailen naar juffrouw Ilonka (i.bolleboom@dewaarden.nl). Zij zal ervoor zorgen dat het 

bericht op Parro bij de juiste groep(en) geplaatst wordt.  

 

De mailbox a.martens@dewaarden.nl zal de komende tijd nauwelijks gelezen worden. De 

mailbox van info.schittering@dewaarden.nl wordt gelezen door iemand binnen het team.  

 

Van de MR  

Op dit moment is het begrotingsproces in volle gang. Tijdens de MR-vergadering is de 

begroting besproken. Half december is er voor alle MR-en binnen de stichting een digitale 

informatieavond over de kadernota en het begrotingsproces omdat er de komende jaren 

e.e.a. gaat veranderen wat betreft geldstromen.  

 

Oproepje 

Wij kunnen 2 gymbanken voor in de speelzaal krijgen van een andere school, maar deze 

moeten natuurlijk wel van de ene naar de andere school vervoerd worden. De banken zijn 3 

meter lang en moeten vanuit Klundert naar Hooge Zwaluwe. Is er toevallig een ouder die 

hierbij kan helpen?  

 

Events 

Ondanks dat we gebonden zijn aan een aantal maatregelen organiseren we deze week wel 

een leuke Sintviering voor alle kinderen van de Schittering in samenwerking met de 

oudervereniging en de Sintcommissie van Hooge Zwaluwe. U leest hierover vast na afloop 

op Parro. 

 

De kerstviering zal plaatsvinden op vrijdag 24 december. Dat betekent voor alle kinderen 

een normale schooldag op donderdag 23 december. U ontvangt via Parro binnenkort 

informatie over de inhoud van de kerstviering.  

Vanaf nu besteden we iedere week aandacht aan Advent in de klas.  
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Cartridges en batterijen 

Al jaren staat er op school een inleverbak voor batterijen, geef lege batterijen dus mee aan 

uw kinderen! Voor elke volle bak die wij inleveren ontvangt de school een kleinigheidje. 

Sinds kort staat er ook een inleverbak voor cartridges op school. Misschien heeft u door het 

thuiswerken nu juist wel extra lege cartridges? Geef ze mee aan uw kind(eren) en lever ze in 

op school. U bent van uw afval af en de school kan er een klein beetje aan verdienen!  

 

Kalender  

Vrijdag 3 december                 Sint viering (normale schooltijden) 

Maandag 6 december Studiedag, leerlingen zijn vrij 

Vrijdag 10 december              Paarse vrijdag, we besteden hier aandacht aan in de klassen 

Vrijdag 24 december  Kerstviering, 12.30 Start kerstvakantie voor alle leerlingen 

Maandag 10 januari  Eerste schooldag na de kerstvakantie



 

  


