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Agenda
do 2 dec

Sinterklaasviering groep 1 en 2 om 11:45 uur vrij

di 14 dec

Oud papier

Schoolfruit
Het schoolfruitmenu van deze week:
woensdag

donderdag

vrijdag

Cherry pruimtomaatjes

Sinaasappel

Gala appel

We willen u met klem verzoeken om ook op de andere dagen fruit mee te geven.

Sinterklaasfeest
Op donderdag 2 december vieren we op (aan)gepaste wijze het Sinterklaasfeest. De kinderen mogen deze dag
natuurlijk verkleed naar school komen.
Wilt u uw zoon/dochter op deze dag een extra tas meegeven?
De kinderen uit de groepen 1 en 2 zijn op deze dag om 11:45 uur vrij.

Persconferentie
Voor vanavond staat er weer een persconferentie van de regering gepland. Afgaande op de geruchten van vandaag
en eerder deze week, zullen er ook nieuwe aanpassingen zijn voor het onderwijs. De praktische uitwerkingen van die
aanpassingen zullen we in de loop van volgende week sturen.
De PO-Raad komt in zulke gevallen altijd met berichten naar de besturen, in ons geval Comprix. Zijn gaan
vervolgens aan de slag met een protocol voor alle Comprix-scholen.
Beslisboom versie 22 november 2021

Oud papier 2022
De data voor het halen van het oud papier in 2022 zijn bekend.
Het oud papier zal worden opgehaald op:
11 januari

10 mei

20 september

8 februari

7 juni

18 oktober

8 maart

5 juli

15 november

5 april

30 augustus

13 december

U kunt uw voorkeur voor het helpen op een bepaalde datum doorgeven via de knop
“kalender” in het ouderportaal. U zoekt dan uw voorkeursdatum op en klikt vervolgens op
oranje knop “hulpouders”.
Ouders die geen voorkeursdatum doorgeven, worden ingedeeld door de OV.

Invalproblemen
Tijdens de afgelopen weken zijn we al meerdere malen geconfronteerd met het lerarentekort waar we momenteel
mee kampen in ons land. Zo hebben we nu al een aantal groepen een dag naar huis moeten sturen. Dat doen we
pas als er geen opties meer zijn.
Het komt ook vaak voor dat de kinderen les krijgen van een andere leerkracht dan ze gewend zijn. Hun eigen
leerkracht is dan bijvoorbeeld ziek en een andere groep heeft een stagiaire die de lessen kan overnemen, zodat we
een groepsleerkracht “winnen”.
We voorzien dat de problemen de komende tijd alleen nog maar toe gaan nemen. We willen u nogmaals verzoeken
om een “back-up” plan te bedenken voor het geval uw kind niet naar school kan. (Nood)opvang op school is in zulke
gevallen niet mogelijk, omdat we geen enkel personeelslid meer over hebben. (anders stond die immers wel voor de
groep).

Zwemles
Beste ouders,
Een berichtje over zwemlessen in Noordwolde.
Elk jaar tot aan 2021 was het mogelijk uw kinderen in Noordwolde zwemles te laten genieten in zwembad de Dobbe
in Noordwolde. Met ingang van dit jaar heeft de gemeente in april 2021 gekozen zwembad ‘de Dobbe’ alleen open te
stellen voor recreatieve doeleinden en de zwemlesmogelijkheid te laten vervallen. Er was in de gemeente een
achterstand ontstaan door alle eerdere Covid-maatregelen en zijn deze lessen ingehaald in het binnenbad van
zwembad ‘de Steense’ in Wolvega in de zomer. De gemeente heeft voor deze maatregel gekozen door een paar
oorzaken:
De personele bezetting van zwemleraren was te krap
De inhaalslag en ruimte die nodig was de achterstanden in zwemlessen weg te werken
En er waren maar tien aanmeldingen voor zwemlessen in Noordwolde voor de zomer 2021.
Als plaatselijk belang de Eendracht Noordwolde maken wij ons zorgen over het vervolg. De kans is groot dat zeker
door het lage aantal aanmeldingen de zwemlessen voorgoed gaan vervallen in Noordwolde. En wie weet of het
zwembad in Noordwolde nog een toekomst heeft door de personele bezettingen? Dit hebben wij aangekaart bij de
gemeente Weststellingwerf en van hen kwam de vraag naar het aantal aanmeldingen voor 2022.
Wij willen graag inventariseren hoeveel kinderen er volgend jaar zwemles zouden willen gaan volgen in zwembad de
Dobbe. Wanneer er genoeg belangstelling voor is en er aanmeldingen komen hopen wij samen met u de
zwemlesmogelijkheid open te houden voor Noordwolde en de omliggende dorpen.
U kunt reageren op ons emailadres maileendracht@gmail.com
Alvast bedankt.
Namens plaatselijk belang de Eendracht Noordwolde
Secretaris Fenny Suurd

maileendracht@gmail.com

