NIEUWSBRIEF
Oktober 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De eerste zeven weken van het schooljaar zijn omgevlogen. De kinderen hebben de eerste weken veel
‘leer’meters kunnen maken. De laatste twee weken was er ook volop aandacht voor het thema van de
Kinderboekenweek: ‘Worden wat je wil'. Verschillende ouders, familieleden en andere professionals
kwamen over hun beroep vertellen. Dat waren geweldig leerzame ervaringen voor de kinderen. Iedereen
die daar de moeite voor heeft genomen, hartelijk dank! Jullie hebben iets moois meegegeven aan de
kinderen.
Vanaf vrijdagmiddag laten we als school het gas even los. We wensen u en de kinderen goede dagen toe.
Graag geef ik u voorafgaand aan de vakantie dit prachtige lied mee: Vul ons met uw liefde | Sela - YouTube

In deze Nieuwsbrief
U ontvangt informatie over verschillende activiteiten en ontwikkelingen die na de herfstvakantie starten,
zoals Dankdag, Nationaal Schoolontbijt en de ouderbijdrage. Helaas beginnen we de Nieuwsbrief met een
korte Corona-update. Ook dit schooljaar vraagt dit aandacht vanuit de organisatie.

Corona
Sinds vorige week neemt het aantal besmettingen weer fors toe. Op school heeft dit gelukkig nog niet
geleid tot lesuitval, maar van andere scholen ontvangen we berichten dat dit toeneemt. Het vraagt onze
aandacht om de verspreiding, binnen onze mogelijkheden, tegen te gaan. De volgende punten zijn goed om
te weten en rekening mee te houden:
•

•
•
•

In de herfstperiode is er bij veel kinderen sprake van verkoudheid en griepverschijnselen. Dit is heel
normaal en zeker niet allemaal corona. Soms echter wel. Wanneer uw kind erg verkouden is, dan
blijft uw kind thuis. Uw kind kan naar school, na een negatieve (zelf)test of als de klachten over zijn.
Kinderen blijven thuis, wanneer een huisgenoot positief getest is. De quarantaine geldt voor vijf
dagen en er daarna een negatieve PCR-test is.
Als er een kind in de klas positief getest is, wordt de klas geïnformeerd. De klas hoeft op dat
moment nog niet in quarantaine. Ouders wordt wel gevraagd extra alert te zijn op klachten.
Als er in de klas drie of meer kinderen besmet zijn, is er contact tussen school en GGD over de
aanpak. In dat geval kan er besloten worden tot quarantaine voor de hele klas. Het omschakelen
naar thuisonderwijs kost tijd.

Omslag naar afstandsonderwijs
• In geval van quarantaine schakelen we voor de groepen 3 t/m 8 over op afstandsonderwijs. Het is
in dit geval echter niet mogelijk om de schoollaptops uit te lenen. Het afstandsonderwijs moet, in
geval van quarantaine, via de eigen devices (laptops, I-pads) gevolgd worden. Mocht dit niet
lukken, dan kunt u contact opnemen met de school.
• Vanaf de 2e lesdag ontvangen de kinderen een planning en kunnen de kinderen thuis de lesstof
verwerken. Vanaf de 3e dag ontvangen kinderen digitale instructie.
Aanwezigheid ouders/ volwassen in de school
• Binnen de school hanteren we het uitgangspunt ‘gepaste afstand’ tussen volwassenen.
• Wij organiseren alleen ouderactiviteiten met een vaste zitplaats voor ouders. Wij organiseren geen
activiteiten met veel bewegingen in (kleine) ruimtes. Voor gesprekken met de leerkracht blijft wel
ruimte.

Ouderbijdrage
Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u de brief over de ‘vrijwillige ouderbijdrage’. Vanuit deze ouderbijdrage
kunnen wij kinderen iets extra’s aanbieden bij diverse activiteiten en festiviteiten. Alvast hartelijke dank.

Wij vieren het Licht
Wanneer de dagen korter worden en het eerder donker wordt, wordt er op veel plaatsen Halloween
gevierd. Op onze school zien wij dit niet als feest of traditie om actief te vieren. Voor ons heeft dit zowel
een Bijbelse als pedagogische reden. De oorsprong van het feest lijkt ver af te staan van het vieren van het
Licht, wat de Bijbel ons aanreikt. Hiernaast is het belangrijk dat kinderen leren angstgevoelens te
herkennen en deze op waarde te schatten. Angsten horen bij de normale ontwikkeling van kinderen. In de
basisschoolperiode zijn kinderen gevoelig voor denkbeeldige gebeurtenissen, zoals heksen, monsters, dood
of dode mensen. Bij het vieren van Halloween is de kans relatief groot dat er (on)bewust onveilige situaties
ontstaan die invloed hebben op de psychologische- (angstig zijn, niet durven slapen), cognitieve(gedachten) of motorische (trillen, hyperactief) ontwikkeling van kinderen. Heeft u hier een vraag of
opmerking over, schroom niet om uw vraag te stellen aan ondergetekende. Met een bakje koffie of thee,
praat ik er graag over door. Vandaag ontvangen de kinderen hierover een presentje.

Parro na de herfstvakantie
Zoals eerder aangegeven verloopt vanaf de herfstvakantie de meeste communicatie via Parro. De
Nieuwsbrieven worden niet meer via ParnasSys verstuurd. Ook zullen oproepjes voor ouderhulp en het
plannen van 10-minutengesprekken vooral via Parro verlopen.
U ontvangt in Parro tijdelijk de mogelijkheid om uw privacygegevens aan te passen. Dit gaat om het gebruik
van foto's in bijvoorbeeld Parro, de Nieuwsbrief, social-media e.d. Het is als ouder leuk om foto's van uw
kind te ontvangen via verschillende kanalen, tegelijk willen we hier zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan.
Wilt u deze gegevens nakijken en indien nodig aanpassen? Dit kan t/m maandag 15 november.

Stagiaires na de herfstvakantie
Na de herfstvakantie starten er verschillende stagiaires. In groep 1-2 komt juf Eline op maandag en dinsdag
haar praktijkstage doen. Deze stage is voor minimaal een half jaar. Vanuit Pabo De Driestar komen juf
Anieke en juf Mariëlle twee weken stagelopen in groep 3-4.

Hoofdluiscontrole na de herfstvakantie
De herfstvakantie is een periode om hoofdluis weer te controleren. Wij vragen u dit thuis te doen. Voor
meer informatie zie dit instructiefilmpje of deze folder.

Klusavond
Op maandagavond 1 november hebben we met de kluscommissie weer een klusavond. Wanneer u
interesse heeft om mee te doen, kunt u dit aangeven bij ondergetekende of Erwin Schilders.

Nationaal schoolontbijt en Dankdag
Op woensdag 3 november starten we de dag met het Nationaal schoolontbijt. Wanneer uw kind een dieet/
allergie heeft, dan horen wij dit graag. Het ontbijt sluiten we af met een sportief moment voor de groepen
3 t/m 8, onder leiding van Bram van Geffen, vakleerkracht gym. Na deze gezonde en sportieve start van de
dag gaan we met elkaar naar de kerk om Dankdag te vieren. Tijdens dit moment staan we met elkaar
bewust stil bij Gods trouw en zorg voor ons in dit leven. De dienst start om 10.00 uur in de kerk en de preek
zal vooral gericht zijn op de kinderen. Het thema deze dienst is ‘Dankend doorgaan', vanuit Genesis 8:15 –
9:17. Ook ouders zijn uitgenodigd om de dienst bij te wonen. In tegenstelling tot andere jaren is er geen
gelegenheid tot het drinken van koffie/thee na afloop. Alle kinderen hebben vandaag een gezinsdagboekje
ontvangen. In de week van Dankdag kunt u deze thuis samen lezen.
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Voorleesfeestjes
(Voor)lezen draagt op verschillende manieren bij aan een positieve ontwikkeling van kinderen. De eerste
levensjaren zijn hierbij cruciaal. Daarom zijn wij ontzettend blij dat de voorleesfeestjes positief bezocht
worden. Op dinsdagmiddag 9 november, 15.00 uur, staat het volgende voorleesfeestje als buitenschoolse
activiteit gepland. Dit feestje is voor alle kinderen van 4 t/m 8 jaar en hun ouders, opa's en oma's.

Gebedsgroep
Één keer in de maand komt de gebedsgroep bij elkaar om te bidden voor de school. Het volgende
gebedsmoment is woensdag 10 november en start om 08.30 uur. Van harte uitgenodigd om hierbij
aanwezig te zijn. Contactpersoon is Hanna van den Berg.

Kom Over En Help
Veel ouders hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om kleding in te leveren. De opbrengst was
enorm. Namens Kom Over en Help, hartelijke dank!

Schoolfruit
Vanaf week 46 ontvangen we voor drie dagen in de week schoolfruit. Hiervoor zoeken wij nog enkele
ouders die willen helpen bij het snijden/verdelen van fruit. Vele handen maken licht werk. U kunt hierbij
een voorkeursdag opgeven en ook aangeven of u wekelijks kunt helpen of één keer per twee weken.

Volgende Nieuwsbrief
Wij streven ernaar iedere 2 weken een Nieuwsbrief te versturen. Indien nodig verschijnt de Nieuwsbrief
vaker. Wij versturen de Nieuwsbrief op donderdag.
Heeft u vragen en/of opmerkingen, voel u vrij om deze door te geven.
Een hartelijke groet,
namens het team
Bas van Ballegooijen

Belangrijke data:
• Maandag 25 t/m vrijdag 29 oktober
• Maandagavond 1 november
• Woensdag 3 november
•

Dinsdag 9 november, 15.00-15.45 uur

•

Woensdag 10 november

•

Week 46

herfstvakantie
klusavond
Nationaal Schoolontbijt
Dankdag, met om 10.00 uur dienst in de kerk
Voorleesfeestje voor kinderen van 4 t/m 8 jaar en hun
(groot)ouders
studiemiddag team (kinderen gaan ochtend gewoon
naar school)
vergadering identiteitscommissie
start schoolfruit
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