NUMMER 9, 23 december 2021

Beste ouders/verzorgers,
Dit is de laatste infobrief van 2021.
Op het moment dat ik dit schrijf ben ik
op school samen met twee
leerkrachten en een handjevol
leerlingen dat gebruik maakt van de
noodopvang. Een situatie die we na de
zomervakantie niet aan zagen komen.
Toen waren we nog in de
veronderstelling dat we de
coronapandemie de baas waren en
dat de vaccinaties ons zouden helpen
om een nieuwe lockdown te voorkomen. Hoe anders is de werkelijkheid. De vooruitzichten zijn pessimistisch
en de kans dat de scholen na de kerstvakantie nog een week of langer dicht zijn is zeker aanwezig. Met de
leerkrachten is afgesproken dat ze deze week gebruiken om één en ander te gaan voorbereiden mocht er na
de kerstvakantie sprake zijn van sluiting met als gevolg: onderwijs op afstand.
Al met al spannend hoe het deze vakantieweken zal verlopen, ook voor u als ouders.
Als we terugblikken naar de afgelopen periode kunnen we stellen dat De Leister Igge voor wat betreft
Corona de dans aardig ontsprongen is. Dit in vergelijking met een aantal andere scholen van ADENIUM. Het
aantal leerkrachten met Corona is beperkt gebleven tot één en ook het aantal besmette kinderen was laag.
Helaas hebben we wel een aantal keren een groep thuis moeten laten omdat er geen vervanging was voor
de juf of meester, maar in de meeste gevallen hebben we ook dit intern kunnen oplossen.
Vervanging blijft een spannend aandachtspunt.
Gelukkig hebben we ondanks de beperkende maatregelen van Corona toch ook in het eerste deel van het
schooljaar nog de nodige activiteiten kunnen organiseren zoals de schoolreisjes, sint en kerst. Deze laatste
dan weliswaar in de eigen groep maar de kinderen hebben volop kunnen genieten van de lekkere en
gezellige kerstlunch.
We starten de vakantie direct met kerst, een feest dat normaal in het teken staat van ontmoeten, verbinding
en samenzijn. Dit jaar zal dat wellicht wat anders zijn omdat er minder mensen op bezoek mogen komen en
de meeste samenkomsten en kerstdiensten komen te vervallen. Toch hoop ik dat u samen met uw gezin een
hele gezellige kerst en jaarwisseling kunt vieren.
Begin januari is de eerstvolgende persconferentie en horen we hoe de vlag erbij hangt en of de scholen nog
langer dicht blijven. In deze eerste week krijgt u de nodige informatie over de situatie na 10 januari. We
hopen natuurlijk dat de scholen op 10 januari weer open mogen.

Voor nu wens ik u namens het team van SWS De Leister Igge hele fijne feestdagen en een hoopvol en gezond
2022 toe!

Kerstbomeninzamelingsactie
Op woensdag 5 januari kunt u uw kerstboom inleveren op het parkeerterrein
voor de school. De gemeente haalt deze vervolgens op en verwerkt ze op een
milieuvriendelijke manier (vanwege hars mogen de bomen niet in de groene
container; ze zijn ongeschikt om te composteren).

Win-win-situatie
Scholen en verenigingen die meedoen aan deze actie (De Leister Igge dus in Opeinde) krijgen € 0,75 per
ingeleverde kerstboom. Verder maken de deelnemers kans op een bonus als ze de meeste bomen
ingezameld hebben binnen de gemeente Smallingerland.

Een win-win-situatie: door je boom in te leveren bespaar je op milieu en spek je de kas van de
school.
De schoolcommissie is aanwezig om e.e.a. te regelen.

Daarom dus onze oproep om zoveel mogelijk kerstbomen in te leveren
op woensdag 5 januari tussen 13.30 en 14.30 uur bij school.
Misschien vinden de oudste kinderen het leuk om in de buurt alvast te vragen of ze
5 januari de boom van hun buren/bekenden naar school mogen slepen of met een
skelter/fiets komen brengen!

Met vriendelijke groet,
Henk de Vries,
directeur SWS De Leister Igge

