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AGENDA
Maandag 8 november
Fietscontrole
Donderdag 11 november
Groep 7 naar de
Gevangenpoort
Maandag 15 november
MR vergadering
Dinsdag 16 november
Studiedag, leerlingen vrij
Donderdag 18 november
Judo i.p.v. gym,
gymkleding verplicht

Regel van de week
Ik help een ander.
Samen iets optillen. Helpen met een rekensom. Iemand troosten die verdrietig is. Op het
klimrek de hand van iemand vasthouden. Een pen oprapen die iemand heeft laten vallen.
Iets doen voor een ander is heel gewoon en vaak een kleine moeite. Bovendien wordt
iedereen blij wanneer iemand ons helpt of wanneer je een ander kan helpen.
Wij besteden op school actief aandacht aan het helpen van elkaar. Dagelijks stimuleren wij
de kinderen om samen te werken, samen te spelen en elkaar te helpen waar nodig.
Daarvoor moeten wij als volwassenen ook het goede voorbeeld geven. Wij helpen kinderen
bij het werk, bij het leren met elkaar op een gewenste manier om te gaan, voor zichzelf op
te komen en nog veel meer. Andersom helpen de kinderen ons ook vaak. Zo doen ze klusjes,
helpen met opruimen, helpen elkaar bij het maken van de sommen of laten ze iemand met
het spel meespelen, die alleen aan de kant zit. Iedereen kan iemand helpen!

Bereikbaarheid
Op maandag tot en met vrijdag is de school bereikbaar van 08.00 uur tot 16.30 uur. Zoals u
waarschijnlijk wel weet is onze conciërge Erman slechthorend. U krijgt daarom een ander lid
van het team aan de lijn. De telefoon staat doorgeschakeld naar de administratie en directie.

Procedure bij uitval van leerkrachten
Helaas neemt het aantal Coronabesmettingen landelijk weer toe. Ook hebben we in deze tijd
te maken met het griepseizoen. Het zou dus goed kunnen dat er ook bij ons leerkrachten
uitvallen. Wij brengen u daarom op de hoogte van onze procedure bij uitval van leerkrachten;
wanneer een leerkracht uitvalt zullen wij eerst proberen de betrokken groep door een andere
collega te laten opvangen. Dit heeft ook echt onze voorkeur. Als er geen andere collega
beschikbaar is zullen wij de betrokken groep verdelen over de overige klassen. Hiervoor ligt
in iedere klas een lespakket klaar waar de verdeelde leerlingen aan kunnen werken. In het
uiterste geval dat wij meer dan één groep zouden moeten verdelen, zullen wij ouders moeten
vragen hun kind thuis te houden. Zoals u begrijpt zou het zo kunnen zijn dat wij u om 08.00
uur in de ochtend opbellen met het verzoek uw kind thuis te houden. Ook wordt u hiervan op
de hoogte gehouden via Social Schools. Wij zullen altijd proberen de last voor ouders te
beperken door goed te kijken naar een eerlijke verdeling van het aantal dagen dat groepen
thuis moeten blijven. Wanneer er toch sprake is van langdurig uitval voor één specifieke groep
gaan wij over tot het onderwijs op afstand. Indien dit het geval is hoort u tijdig van ons
wanneer dit in gaat en welke materialen wij voor u hebben.
Uiteraard hopen we met z’n allen dat het niet zover komt en dat we deze vervelende Corona
periode weer gauw achter ons kunnen laten.

Fietscontrole
Aanstaande maandag wordt aan de groepen 5, 6, 7 en 8 de mogelijkheid geboden om hun
fiets te laten controleren op veiligheid. Nu het toch weer steeds later licht wordt in de ochtend
en sneller donker in de avond, willen wij onze leerlingen opnieuw bewust maken van de
noodzaak van goede verlichting en zichtbaarheid. Hiervoor mogen al deze leerlingen hun
privé fiets mee naar school nemen. Voor de kinderen die geen eigen fiets hebben stellen wij
onze fietscontainer beschikbaar. Zo krijgen ook deze leerlingen een goede en duidelijke uitleg
over juist fietsgebruik in deze donkere dagen.

Halloween
Het was weer een griezelige bedoeling op vrijdag 29 oktober. Veel kinderen en leerkrachten
hadden weer hun best gedaan om op originele wijze verkleed naar school te komen. Er waren
heksen, vampieren, zombies, skeletten en vreselijk enge poppen.

Nationaal Schoolontbijt
Op donderdag 4 november deden wij als school weer mee met het Nationaal Schoolontbijt.
Op deze ochtend mochten de kinderen in pyjama op school komen. Samen met alle
klasgenootjes, juffen en meesters hebben we gezellig gegeten en gepraat over gezonde
voeding en het belang van een goed ontbijt.

Koffieochtend
Zoals beloofd hebben wij een planning gemaakt voor de koffieochtenden voor dit jaar. Helaas
moeten wij de eerste koffieochtend van woensdag 17 november al annuleren vanwege de
Coronamaatregelen. De volgende koffieochtend staat gepland op 22 december. Of deze wel
door kan gaan hoort u van ons op een later tijdstip.

Belangrijk bericht
Het valt ons op dat er nog steeds gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan bij het ophalen van
de leerlingen. Deze ontstaan met name door de auto’s die midden op de weg stilstaan om
hun kinderen in te laten stappen. Wij vragen u ook met klem om dit niet meer te doen, uw
auto te parkeren, uit te stappen en uw kind op te halen bij de in- en uitgang van het
schoolplein.

