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Beste ouders/verzorgers,
We zijn inmiddels een maand onderweg en het is een maand geweest met wisselende
emoties. Aan de ene kant zijn we blij dat we weer lekker aan de gang zijn en dat we al twee
leuke dagen van ons 10-jarig feestprogramma hebben gehad, maar aan de andere kant
ervaren we ook last en spanning van het Corona-virus. Vooral de onzekerheid over wat er
(misschien) staat te gebeuren speelt ons parten. Ook het steeds wisselende beleid tav
verkoudheid bij jonge kinderen en het quarantaine protocol maakt het niet duidelijker voor
ons. Enfin... het is duidelijk dat we er nog niet vanaf zijn. Ik sta er in het volgende item langer
bij stil.
Wij gaan er in ieder geval vol voor om het onderwijs voor alle kinderen hoe dan ook op een
fijne manier te laten verlopen.
Corona update
Vandaag of morgen ontvangt u weer een social schools van Scala.
Hierin wordt vooral ingegaan op wat te doen als een leerkracht thuis komt te zitten. We
lopen namelijk tegen de situatie aan dat deze niet vervangen mogen worden als ze thuis
zitten, maar wel kunnen werken.
Op dat moment gaat de leerkracht vanuit thuis lesgeven en blijven de kinderen ook thuis.
Niet meteen de eerste dag, dat proberen we op te lossen, maar de dagen die erop volgen
wel.
Dat vraagt ook van jullie een enorme flexibiliteit, dus wellicht nu al het moment om na te
denken hoe het wordt opgelost als het daadwerkelijk zo is.
Denk daarbij aan de volgende punten:
- op welke dagen van de week kom ik in de problemen?
- heb ik zelf in mijn directe omgeving opvang (opa’s, oma’s, enz)
- kunnen ouders onderling iets voor elkaar betekenen (meerdere kinderen opvangen).
Dit zou in de ouder appgroep al verkend kunnen worden.
- heb ik een device (computer, tablet enz) waarop kinderen kunnen werken als ze thuis
komen te zitten. (van school kunnen deze niet geleend worden, want we hebben ze nodig
voor de kinderen die er wel zijn)
Wij gaan er in ieder geval ook voor zorgen dat we erop voorbereid zijn en dat het
thuisonderwijs direct goed wordt opgestart als het daadwerkelijk ervan komt.
De hogere groepen maken hierbij gebruik van “Teams”. Dit krijgen ze op school al uitgelegd.
Mocht een leerkracht echt ziek zijn en dus ook vanuit thuis geen onderwijs kunnen geven,
dan proberen we uiteraard wel vervanging te regelen.
10 jaar JongLeren
De eerste twee activiteiten zitten erop.
Nadat we eerst een “Engelse dag” hebben beleefd met een gezamenlijke start op het plein

en daarna een circuit door de wijk, zijn we afgelopen maandag met heel de school naar
Toverland geweest.
Wat een gezellige dag was dat!!! Prachtig weer, lekker rustig in het park en een geweldige
sfeer. Kortom, een topdag!!
Woensdag 7 oktober hebben we de derde activiteit van ons feestjaar: De workshops!
De kinderen krijgen deze dag 2 workshops aangeboden van diverse aanbieders.
Dat wordt weer leuk!!!
Op onze facebookpagina kunt u vaak terugzien wat voor activiteiten we allemaal doen op
school.
Personele zaken
In de bezetting van de groepen is een kleine (voorlopige) wijziging gekomen. Juf Femke
wordt op maandag in groep 5 vervangen door Marjolein Kerver ipv Tessa de Wilde.
Tessa blijft wel op vrijdag in groep 7.
Nieuws van de MR
De eerste vergadering van de MR heeft inmiddels plaats gevonden. Uiteraard hebben de
leden het als eerste gehad over het Corona virus. Helaas zijn we daar nog niet vanaf. Het
jubileumjaar valt of staat ook met de ontwikkeling van het virus. Vooralsnog gaan de
geplande activiteiten door met in achtneming van de bijbehorende maatregelingen.
Tot nu toe maken we gebruik van het continurooster. Hoe we dat na 1 januari vorm gaan
geven, daar buigt de MR zich de komende tijd over. Het team gaat daar ook over praten. Wie
weet gaan we het in de toekomst wel anders doen. Verschillende opties worden bekeken
door het team, ouders en MR.
Het verkeer rondom de school is nog steeds een terugkomend verhaal. Het is echt te druk bij
school wat leidt tot gevaarlijke situaties. De verkeerscommissie gaat onderzoeken wat er
nog mogelijk is om dit in te dammen.
Wat kleine punten:
Binnenkort zijn de schoolfoto’s klaar. We zijn nog op zoek naar een goede manier om deze
te laten bekijken en te bestellen. Hoogstwaarschijnlijk zal het via tijdsblokken gaan om
drukte (en verspreiding) te voorkomen. Wordt vervolgd!
De kinderen mogen ‘s morgens de school inlopen zonder te wachten op de bel. De tijd
waarop sommige kinderen er zijn is echter wel heel erg vroeg. De deuren gaan niet eerder
dan 8.20 open. Probeer daar een beetje rekening mee te houden.
Momenteel zijn we bezig met de wecycle actie waarmee apparaten die niet meer werken
ingeleverd kunnen worden. We merken dat deze minder vlot verloopt dan andere jaren. We
zullen dan ook de komende tijd de bakken hiervoor in de ochtend bij de poort (grote
speelplaats) zetten. We hopen dat we dan ook dit jaar weer een mooie opbrengst hebben,
Binnenkort start de Kinderboekenweek weer, Dit keer met het thema ”En toen”
Boekhandel Blz (Sikkers) heeft hierbij weer een leuke actie voor de scholen. Zie bijlage

Komende activiteiten
Woensdag 30 september
maandag 5 oktober
woensdag 7 oktober
woensdag 7 oktober
19 t/m 23 oktober
dinsdag 27 oktober, 19.00 uur

Start Kinderboekenweek
Voorlichting VO groep 8
juf Marloes jarig
Workshopdag
Herfstvakantie
MR vergadering

Tot zover deze 2e nieuwsbrief van dit schooljaar.
Volgende nieuwsbrief: 30 oktober
Met vriendelijke groeten, Kees Willemse, directeur

Op woensdag 16 september is ons feestjaar geopend
met de wethouder ….van de gemeente Heusden.
Ook waren er nog een tweetal gasten uitgenodigd die
door juf Annemieke rondgeleid werden door onze
mooie school. Zo werd er benoemd dat we als eerste
school een “gezonde school” zijn met alle
bijbehorende vignetten. Ook de groene school, de
moestuin, het onderwijs hierover en de
bewustwording voor kinderen waar wij als school
hard voor werken werd benoemd.
Het hele jaar door zullen er vanwege ons 10 jarig bestaan festiviteiten op school
zijn.
Op deze woensdag zijn we gestart met de Engelse dag, een knipoog naar het
Engels dat wij op school leren.
De kinderen hebben genoten van de tocht door de wijk, met een speurtocht,
spelletjes doen met vooral veel samenwerken. Het was een gezellige ochtend
en…het weer werkte ook fantastisch mee.
Met een kleine en gezellige “HIGH TEA” werd de ochtend afgesloten in de
eigen groep.

