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Data
3 dec. Sinterklaasviering
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Lange wachtrijen
Wanneer u ervoor kiest om uw zoon of dochter te laten testen, horen we dat er hele lange wachtrijen
zijn bij de GGD en de testbussen. Dit vinden we erg vervelend uiteraard. We zijn echter wel gebonden
als school aan de regels van de GGD. We hopen dat de capaciteiten bij de GGD snel opgehoogd
worden. We hebben nog eventueel een adres voor een sneltest. Dit kost echter wel geld maar wie
weet heeft u iets aan deze tip: https://www.coronatestbaarn.nl/ Deze sneltest is door de GGD goed
bevonden.

Herhaling: Geen internet en telefoon
Op donderdag 2 december zal er onderhoud gepleegd worden aan onze internet- en
telefoonverbinding. We zijn deze dag als school dus niet goed bereikbaar. Mogelijk zullen de
onderhoudswerkzaamheden korter duren (dat hopen we maar) maar we gaan ervanuit dat het de
gehele dag duurt. U kunt via Parro de leerkracht berichten in geval van nood of mailen naar
algemeen@st-carolusschool.nl.

Herhaling: Sinterklaasviering
Dit schooljaar zal de Sint weer op geheel eigen wijze de St. Carolusschool aandoen. In het licht van de
Corona maatregelen zal er geen intocht op het plein zijn. Ook is de Sint zich nog aan het beraden op
welke manier hij veilig op de St. Carolusschool aanwezig kan zijn. We maken er met elkaar in ieder
geval een feest van.
Daarnaast wensen we u met uw gezin een heel fijn Sinterklaasweekend toe.

Kerstviering
Op dit moment is de kerst nog een aantal weken van ons verwijderd. Met de huidige Corona
maatregelen ontkomen we er echter niet aan om een alternatief plan te bedenken voor een
kerstdiner aangezien we dit na 17.00 u. niet meer mogen doen. We zijn druk bezig in de werkgroep
‘Kerst’ om toch een gezellig samenzijn voor onze leerlingen te realiseren. Binnenkort ontvangt u hier
informatie over.
In de klassen zijn we al wel vast begonnen met het vieren van de advent.
Advent begint vier zondagen voor kerst. In veel kerken wordt elke week een adventskaars
aangestoken. Dat symboliseert dat we steeds iets dichterbij de Kerstviering komen, het feest van het
Licht en de geboorte van Jezus.

Wijziging testbus Soest
In de brief die u gisteren ontvangen heeft, hebben we de locatie in Soest opgenomen m.b.t. de
testbus. Wanneer u ervoor kiest om uw kind te laten testen, is deze locatie verplaatst. Vanaf 1
december staat de testbus in Soest namelijk op het Raadhuisplein nummer 1. Sinds vandaag hebben
ze bij deze testbus er echter door de grote drukte voor moeten kiezen om toch op afspraak mensen te
testen.

