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Inleiding 

Terwijl we een record aantal besmettingen 
schrijven deze week, is sinds vandaag is de 

Sint weer in het land. Het leven gaat door, als 

is het soms even schakelen. Sint Maarten op 
de elfde van de elfde werd op schitterende 

wijze gevierd. Niet in de laatste plaats door 
de prachtige lampionnen die door u zijn ge-

maakt. We bieden u in deze nieuwsbrief een 

korte impressie van een hele fijne dag met el-
kaar. Op de foto hiernaast ziet u hoe Sint 

Maarten de helft van zijn mantel afstaat aan 
de bedelaar. Jazeker, gezeten op een echt 

paard. Wat een feest. Gisteren kondigde het 

kabinet een nieuwe Lockdown aan. Nieuwe 
maatregelen. De organisatie van de herfstba-

zaar had hier al op geanticipeerd en blaast de 
bazaar af. Heel jammer want er waren al heel 

veel voorbereidingen getroffen. Wel eens ge-
hoord van de soepmoeders? Wij aanvankelijk 

evenmin maar we leggen het u graag uit. Dit 

en meer leest en ziet u in deze nieuwsbrief. 
Veel plezier hiermee.  

 
 

.  

 

Spreuk Tweeëndertigste week (10 – 16 november) 

Ik beleef hoe werkzaam de eigenkracht 

sterker wordend mij aan de wereld geeft; 

mijn eigenwezen voel ik krachtig 

tot klaarheid komen 

in het weven van het levenslot. 
 

Agenda 

 

Zaterdag 20 november  Herfstbazaar GEANNUNLEERD 

Maandag 29 november Eerste Advent 
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Sint Maarten 

Donderdag jl. was het de 
elfde van de elfde. Sint 
Maarten. Onze stagiaires 
Maaike, Madeleine en Noa, 
onder begeleiding van Elisa 
presenteerden een hele 
mooie viering. Na de zang 
onder deskundige begelei-
ding van juf Monique ver-
scheen Sint Maarten te 
paard en liep het plein op. 
Wat een verrassing. Noa 
als Sint Marten en Maaike 
als de bedelaar speelden 
het verhaal van Sint Maar-
ten. Vervolgens werd bin-
nen de lampionnenoptocht 

voorbereid met hulp van de kinderen in de hoogste klassen. De 
kleuters en de jongste kinderen in de onderbouw liepen aan het 
einde van de ochtend met hun prachtige lampionnen langs een ver-
duisterd parcours, waar zijn op heerlijke traktaties konden rekenen.  
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Lampionnen als ware kunst. 
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Nieuwe coronamaatregelen 

U heeft het ongetwijfeld meegekregen. Een record aantal besmettingen deze week, gevolgd door nieuwe 
maatregelen die gisteren door het Kabinet zijn afgekondigd. Een nare boodschap, die voor diverse be-

roepsgroepen flinke consequenties hebben. De 

scholen blijven gelukkig open, al ontkomen ook 
wij niet aan de gevolgen van deze nieuwe be-

smettingsgolf. Opnieuw dus alle hens aan dek om 
ervoor te zorgen dat de school voor iedereen 

open blijft en te voorkomen dat er klassen naar 

huis gestuurd moeten worden. Ronde 4 van de 
coronacrisis is helaas ingegaan. In de vorige 

nieuwsbrief vroegen we reeds uw aandacht voor 
de regels die van kracht zijn om het risico op be-

smetting zo laag mogelijk te kunnen houden. We 

herhalen dit in deze nieuwsbrief. Het virus is niet 
kieskeurig dus gevaccineerd of niet, iedereen kan 

een ander besmetten. Wel is het zo dat de kans 
daarop kleiner wordt als je gevaccineerd bent. 

Nieuw is de regels die u hiernaast vermeld ziet.  
 

Gevaccineerd of niet, dit is wat u kunt/moet doen om eraan bij te dragen dat we het virus zoveel moge-

lijk beteugelen.  
 

1) Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen 
bij de GGD.  

2) Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd 

contact met anderen. 
3) Was vaak en goed je handen (dus ook de kin-

deren). 
4) Schud geen handen. 

5) 1,5 meter is een veilige afstand.  
6) Hoest en nies in je elleboog. 

7) Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in 

binnenruimtes.  
 

Herfstbazaar afge-
blazen 

Reeds voordat het Kabinet de nieuwe maatregelen bekend 

maakte, had de organisatie van de herstbazaar besloten om de 

herfstbazaar niet door te laten gaan. Een moeil ijke beslissing, 

ondermeer omdat er echt al heel veel voorbereidingen waren 

getroffen door Anouk, Ramona en Saskia Waldorf. Speciaal voor 

de markt had Saskia veel wolvilt en vulmateriaal aangeschaft . 

Heeft u daar interesse in, dan kunt u daarvoor bij haar Poppen-

atelier terecht op dinsdag en woensdag. Bel even met haar als u 

interesse heeft. Haar nummer mochten we vermelden: +31 6 

39686772 
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Soepverrassing 

 

Bij aanvang van de pedagogische vergade-

ring op 2 november trof het team tot grote 
verrassing een fraai bedekte tafel met 

heerlijke hapjes aan, met in het midden 
een grote pan soep. Erbij lag het volgende 

bericht: 

Lief Team,  

Vanuit een warm en dankbaar 

hart zijn wij de ‘Soepmoeder-

groep’ begonnen. … Jullie worden 

gewaardeerd en gezien. Dit is ons 

dankjewel voor de liefdevolle ver-

bondenheid en grote inzet van ie-

dereen. Geniet ervan!  

De Soepmoeders 

Een beetje in verlegenheid gebracht maar 

met heel veel dank zijn we de vergadering 

op culinair hoogstaande wijze begonnen. 

Alle moeders hartelijk dank voor dit lieve 

initiatief.  

 

 

Team VS Waterlandschool  
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Bijlage 1 Basisregels om besmetting te voorkomen 

 

 


