
 
 

 

Nieuwsbrief donderdag 26 november 2020 
 

 

 

 

Woensdag 2 december:   bezoek Sinterklaas groep 1-2 

Donderdag 3 december:   bezoek Sinterklaas groep 3 en 4 

Surprise groep 5 t/m 8 

Vrijdag 4 december:    Team Studie Dag; groep 1 t/m 8 vrij 

Donderdag 17 december:   Rapport 1 

Vrijdag 18 december: Start Kerstvakantie:  

EH 12.00 uur vrij / WL 12.15 uur vrij 

 

Positief getest op Corona 

De leerkrachten die enige tijd geleden positief op Corona zijn getest, zijn helaas nog niet allemaal 

in hun volle kracht weer op school aanwezig. We bekijken samen de belastbaarheid en bouwen op 

waar het kan. Soms een stapje vooruit maar soms ook helaas weer een stapje terug. 

De meeste kinderen die positief op Corona testen, zijn gelukkig bijna allemaal weer op school 

aanwezig. Anderen moeten eerst nog 24 uur klachtenvrij zijn, voordat ze weer naar school mogen 

komen.  

Leerkracht afwezig 

Met enige regelmaat worden onze leerkrachten getest als zij corona-gerelateerde klachten 

hebben. Zij zijn dan 1 of meer dagen afwezig in afwachting van de test en de uitslag. 

Altijd gaan wij direct op zoek naar een vervangende leerkracht. Helaas is dat niet altijd mogelijk 

en zijn wij soms genoodzaakt te vragen uw kind thuis te houden. In de schoolApp wordt u 

hiervan op de hoogte gebracht. Bij een wijziging in de leerkrachtbezetting wordt u eveneens door 

ons geïnformeerd via de schoolApp. 

Gebruikt u de schoolApp nog niet of werkt hij niet op uw telefoon of pc, neemt u dan contact op 

met onze administratie. Zij helpt u graag! 

Veilige schoolomgeving 

Nog elke dag volgen we het Corona-protocol zoals dat voor het basisonderwijs geldt.  

Het aantal besmettingen wordt gemonitord en bij twijfel over de gezondheid van een kind nemen 

we contact met op de ouder(s). Op deze manier houden we zo goed mogelijk de gezondheid van 

de kinderen en daarmee van onszelf in het oog.  

Wij merken ook dat u goed met ons meedenkt. Bij twijfel of uw kind naar school kan, neemt u 

contact met ons op. En ook als gezinsleden (positief) getest zijn of getest worden, stelt u ons 

hiervan op de hoogte. Blijft u dit alstublieft doen! Alleen zo kunnen we met elkaar zorg dragen 

voor een veilige schoolomgeving. 

 

Verkeer rond onze schoolgebouwen 

Op beide locaties is er met grote regelmaat toezicht door de conciërge, een aantal leerkrachten 

en de directie bij het in- en uitgaan van de school. Op deze manier proberen we zo goed mogelijk 

een veilige en snelle doorloop van al het verkeer te laten plaatsvinden. 

Belangrijke data 

Actuele informatie 

 

Personele informatie 

http://www.facebook.com/groups/279606162071312/


Dankbaar zijn wij de ouders die hun kind(eren) zo veel mogelijk lopend of op de fiets naar school 

brengen of naar school laten gaan!  

Dank ook aan degenen die hun auto in een parkeervak parkeren of rondjes blijven rijden totdat 

hun kind instapt! 

Degene die hun auto toch midden op straat of op een inrit plaatsen, roep ik wederom op om dit 

niet meer te doen. Het is niet toegestaan, het geeft overlast voor de bewoners rondom de 

schoolgebouwen en er ontstaat een knelpunt in de doorstroming van het verkeer.  

Wij zullen u blijven aanspreken als u de doorstroming hindert of uw auto verkeerd parkeert. 

Wanneer u dan door een van ons wordt aangesproken om toch echt een andere plek voor uw 

auto te zoeken, laten we dan netjes tegen elkaar blijven.  

De toon die gebruikt wordt of de woorden die u kiest om ons van een reactie te voorzien, is niet 

altijd even prettig en soms zelfs agressief.  

Onze wens is om samen met degene die een of meerdere kinderen naar school brengt of ophaalt, 

te zorgen voor een zo veilig mogelijk schoolomgeving.  

Sinterklaas 

Afgelopen woensdagavond zijn een paar Rommelpieten bij ons op school langs geweest. Deze 

Rommelpieten maakten flink wat rommel maar gelukkig was er ook voor elk kind iets lekkers in 

zijn of haar schoen! In alle klassen hebben wij donderdagochtend een vlog-filmpje getoond van 

het bezoek van Rommelpieten aan De Paradijsvogel. 

Door de huidige corona-maatregelen zijn wij genoodzaakt over alle activiteiten extra goed na te 

denken. Zo zullen Sinterklaas en zijn Pieten dit jaar op geen van onze locaties groots onthaald 

worden op het schoolplein of op straat. Alle activiteiten vinden in het schoolgebouw plaats.  

Wij hebben gemeend dat wij het bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten op een veilige manier voor 

de kinderen, onze leerkrachten, alsmede voor Sinterklaas en zijn Pieten vorm kunnen geven.  

Sinterklaas zal dan ook op woensdag 2 december a.s. een bezoek brengen aan de kinderen van 

de groep 1-2 op onze locatie Eksterhof. 

Op donderdag 3 december a.s. zal Sinterklaas een bezoek brengen aan de kinderen van groep 3 

en 4 op onze locatie Weidevogellaan.  

Sinterklaas en zijn Pieten zullen op een vaste plek in school plaats nemen. De kinderen van groep 

1 t/m 4 zullen dan per groep een (veilig) bezoek aan Sinterklaas brengen.  

Daarnaast mag er dit jaar niet gestrooid worden door de Pieten. Ieder kind ontvangt een eigen 

zakje kruidnoten van Sinterklaas en zijn Pieten. Wij hebben geprobeerd rekening te houden met 

de allergiekinderen in elke groep. Zij ontvangen van ons een vervangende traktatie wanneer zij, 

door de allergie, de kruidnoten niet mogen eten. Wij vragen u dit met uw zoon/dochter te 

bespreken. 

Voor de groepen 5 t/m 8 staat donderdag 3 december in het teken van het voorlezen van de 

gedichten en het uitpakken van de surprises welke zij voor een klasgenoot hebben gemaakt.  

We ontvangen de surprises graag op woensdag 2 december a.s. op school. De surprise kan in de 

ochtend aan uw zoon en/of dochter mee worden gegeven. Deze kan hij/ zij dan in de aula zetten 

en ’s middags zelf in de klas zetten.  

U kunt ook de surprise op woensdagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur te brengen. 

Kerst 

De huidige omstandigheden en richtlijnen hebben ook invloed op de invulling van ons Kerstfeest. 

Op dit moment wordt door ons bekekenen welke activiteiten wij wel kunnen organiseren om er 

met elkaar toch een mooie Kerstperiode van te kunnen maken.  

Over de invulling van ons Kerstfeest wordt u binnenkort via een aparte brief door ons 

geїnformeerd. 

 

 

Parochie Christus Koning Nootdorp 

Maak je klaar, want Kerstmis komt eraan…… 

Kerstmis zal waarschijnlijk dit jaar anders gevierd worden als anders. Maar wat we 

wel kunnen doen is ons met elkaar voorbereiden op de geboorte van Jezus. 

Traditioneel doen we dat tijdens de Adventstijd. 

In 4 weken tellen we dan af naar Kerstmis. Het lijkt nog zo ver weg, maar op 29 november is het 

nog maar 4 weken totdat we de geboorte van Jezus vieren. 

Deze aankomende Adventsperiode hebben we weer een programma speciaal voor de kinderen 

ontwikkeld. Tijdens de zondagsviering om 11:00 uur in de Bartholomeuskerk krijgen de kinderen 

Ingekomen post 

 



(leeftijdsgroepen 0-12 jaar) een eigen uitwerking, maar allen hebben hetzelfde thema: 

‘Voorbereiden voor de komst van Jezus’. In deze tijden gaan we proberen wat licht te brengen bij 

de ander. We nodigen je van harte uit om met ons op weg naar Kerstmis te gaan. 

Start Adventsperiode 29 november 2020 om 11.00 uur. De andere data zijn: 6, 13 en 20 

december 2020. 

Kom je ook? Zou superleuk zijn om samen met jou ons elke week voor te bereiden op de komst 

van Jezus! Meer informatie Karin Smid, coördinator van de kinderkerk, T 06 24779880 

NB Uiteraard houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM. Kinderen die naar de kinderkerk 

gaan tellen niet mee in de telling, maar indien mogelijk wel graag je kerkbezoek opgeven vooraf 

middels email secretariaatnootdorp@parochiechristuskoning.nl of telefonisch 015-3109159.  

 

Informatie Harmonie Nootdorp 

Bij Harmonie Nootdorp kun je muziek maken. Er zijn kinderen die saxofoon, 

klarinet, fagot, hoorn of dwarsfluit spelen in het harmonieorkest. Anderen drummen 

de sterren van de hemel in een drumbattle bij de slagwerkgroep. Dat leer je op 

muziekles.  

We hebben onze eigen muziekschool in gebouw Nové aan de Dorpsstraat 13 in Nootdorp.  

Lijkt het je leuk zelf een instrument te bespelen? Start nu met het instrument van je keuze. Je 

leert alle mogelijkheden van je instrument van een op het conservatorium geschoolde docent.  

Je hebt dan natuurlijk ook een instrument nodig. Maar dat hoef je niet zelf te kopen. Voor een 

klein bedrag kun je bij ons een goed muziekinstrument huren. 

Als je lid wordt van de Harmonie Nootdorp kies je voor meer dan muziek maken alleen! Je bent 

welkom op allerlei leuke en gezellige activiteiten zoals een (muziek)kampweekend of een 

bowlingavond. Bij de harmonie maak je vrienden voor het leven!  

Nieuwsgierig geworden? We geven lessen op dwarsfluit, euphonium, fagot, hoorn, klarinet, 

slagwerk, saxofoon, trombone of trompet. Een proefles is mogelijk voor €15,00.  

Neem contact op met onze secretaris via info@harmonienootdorp.nl Geef aan welk instrument je 

wilt uitproberen. Op onze website www.harmonienootdorp.nl is meer informatie te vinden. 

 

Team Ypenburg en Sportcentrum Pijnacker 

Mijn naam is Dave Nijhuis eigenaar en hoofdtrainer 

van Team Ypenburg en Sportcentrum Pijnacker.  

Wij verzorgen al bijna 10 jaar de kickboks-lessen in 

buurthuis de YP in de wijk De Bras.  

Wij zijn een stabiele sportschool met gediplomeerde trainers die 

zich vooral met de jeugd uit de wijk bezighouden. 

Vanaf 4 januari 2021 willen wij de lessen weer gaan oppakken in 

Ypenburg in de leeftijdscategorie 4 t/m 17 jaar.  

We merken dat er veel vraag is naar Team Ypenburg in de wijk 

Ypenburg. 

Neem ook is een kijkje op onze vernieuwde website 

www.kickboksen-ypenburg.nl 

Sportieve Groeten, Dave Nijhuis  

Website: https://www.sportcentrumpijnacker.nl  

Telefoon: 015-7857838 Email: info@sportcentrumpijnacker.nl 

 

Voetbalclinics SV DHL 

In de kerstvakantie organiseert SV DHL in Delft een tweetal voetbal clinics voor kinderen in de 

leeftijd van 6-12 jaar. Dit doen wij om de kinderen een sportieve activiteit aan te bieden in de 

kerstvakantie tijdens dit roerige jaar.  
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