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Nieuwsbrief 7: maandag 26 oktober 2020
Luizencontrole:
Na iedere schoolvakantie houden we een luizencontrole. Vanwege de aangescherpte
coronamaatregelen wil ik u vragen om deze controle thuis te doen. Dit kunt u het beste uitvoeren
met een luizenkam en een stukje keukenrol. Door het goed doorkammen van de haren van uw kind
en het afkloppen van de kam in het keukenpapier, kunt u neten en luizen goed ontdekken. Graag
op school melden bij twijfel of daadwerkelijk hoofdluis. Wij controleren dan extra.
Please check your child’s hair for headlice at home. You can do this with a special kam and
kitchenpaper. Let us know if you have doubts or there is headlice by your child. Thank you.
Bericht van de schoolfotograaf:
Beste Ouders/verzorgers,
De schoolfoto’s staan online. U kunt inloggen door naar de website te gaan:
www.schoolkidsfotografie.nl
De inloggegevens staan op de fotokaart. Deze worden morgen meegegeven aan uw kind.
Graag inloggen met een laptop/pc/tablet, geen gsm gebruiken want dit veroorzaakt mogelijk
fouten.
Mocht er een foto niet bij staan of niet kloppen dan eerst contact met ons opnemen alvorens u
een bestelling plaatst of (bij meerdere kinderen) deze koppelt.
Daar kunt u boven bij “webshop” aanklikken en uw inloggegevens die u op de kaart hebt staan
invullen door eerst de gebruikersnaam en dan het wachtwoord in te voeren.
U ziet dan de foto’s, u kunt het formaat en aantal per foto aangeven en evt ook kiezen voor
canvas, aluminium en extra’s.
Heeft u meerdere kinderen, bekijk dan eerst per kind met uw inloggegevens of alles klopt en dan
pas kunt u ze koppelen. De gekoppelde inloggegevens zullen dan alleen nog werken.
U kunt bestellen met Ideal of vooruitbetaling (achteraf zelf overmaken).
Zodra de bestelling is betaald zal deze naar de printcentrale worden verstuurd en ontvangt u de
bestelling binnen 7 werkdagen.
Canvas en aluminium worden later geleverd!
U kunt een mail sturen naar info@schoolkidsfotografie.nl Vermeld altijd de naam en
achternaam van uw kind en de inloggegevens. Wij helpen u dan.
In de avond uren zal uw mail worden behandeld.
Met vriendelijke groet,
Schoolkidsfotografie
School pictures are online, please check the website www.schoolkidsfotografie.nl
The inlog is on the photocard. Your child will receive this tomorrow.

Coronamaatregelen en meldingen:
Helaas hebben we nog steeds te maken met het coronavirus. Het virus is in deze tweede golf
meer zichtbaar aanwezig. Ik probeer u zo goed mogelijk te informeren over de stand van zaken
bij ons op school. De eerder gemelde leerkracht met besmetting is weer beter en ook weer aan
het werk. Dit alles conform de RIVM en GGD adviezen. Momenteel is er opnieuw een
ouderbesmetting gemeld. Dit betreft een ouder uit groep 6. Het gezin is in quarantaine en de
leerling zal pas weer naar school komen als de GGD hiervoor groen licht geeft. Er zijn geen
broertjes of zusjes uit andere groepen bij betrokken. Aan het einde van de vakantie is er een
melding van een ouder in groep 1-2 geweest. Deze quarantainetijd is afgelopen en
desbetreffende leerling mag weer naar school gaan komen. Ook hier zijn geen broertjes of
zusjes bij betrokken. Er zijn, zover bekend, geen positieve meldingen binnen het team op dit
moment. Verder is het zo dat:
1.

2.

3.

4.

5.

De basisregels blijven: handen wassen, 1,5 m afstand houden (volwassenen) en bij
klachten thuis blijven. Teamleden zijn verplicht om zich te laten testen. Dit kan
tegenwoordig via een versnelde procedure.
Alle teamleden zijn welkom: dit is inclusief onze vaste vrijwilliger en stagiaires. Onze
gymdocent is ook welkom. Ik heb met hem de afspraak dat hij zoveel mogelijk in de
gymzaal blijft en de school niet binnengaat. Ambulante collega’s (collega’s met een andere
taak dan voor de groep) werken zoveel mogelijk thuis.
Ouders zijn niet welkom op het schoolplein en in de school. Gesprekken vinden zoveel
mogelijk plaats via de telefoon of digitaal. In sommige situaties kan er afgeweken worden
van deze afspraak. Dit gebeurt alleen in goed overleg met mij.
Zo min mogelijk externen in en rond de school. Dit houdt in dat ik de naschoolse
sportlessen uitstel. Deze zouden eigenlijk plaatsvinden vanaf dinsdag 27 oktober. Ik
bevries de lessen, zodat we ze later kunnen uitvoeren. Wilt u ze annuleren en het geld
terug ontvangen, dan kunt u mij daarover mailen. Externen rondom de verhuizing en
renovatie dragen verplicht een mondkapje binnen. Ook wordt hun komst geregistreerd.
Ons schoolteam heeft geen mondkapjesplicht, maar mag ze wel dragen. Omdat ik door de
renovatie veel met de externen werk, draag ik hem ook regelmatig. Kinderen hoeven geen
mondkapje te dragen. Externen die de school betreden hebben wel een registratie en
mondkapjesplicht.

De kern van de landelijke maatregelen is het beperken van het aantal contacten en
bewegingen. Contacten met de kinderen blijven zoals ze zijn en deze zijn zo normaal als
mogelijk. Samen staan we sterk.
We still deal with corona. We have one parent with corona in group 6. The family is
quaranteened. There was one parent in group 1 and 2 during the holiday. This quarantaine is
over. Our teacher who was positive, is better and back to work. At this moment all teachers
are corona free.
Due to corona we maintain our rules:
- Wash your hands, keep distance, stay at home with corona related issues. Our personal
test with complaints.
- Parents are not allowed in school. In special situations it is allowed, only when I give
permission.
- Extern personal only comes to school when it is absolutely necessary. They wear a
mondmask and will be registrated.
- After school activities are cancelled. We will try to organize them later. If you want a
refund, email me please.
- Our team are allowed to wear mondmasks. Children do not need to.

Kinderraad:
Vandaag is de oproep voor nieuwe leden voor de kinderraad uitgezet in groep 5-6-7-8 en NIP BB.
Per groep mogen twee kinderen deelnemen. Op 12 november a.s. weten we welke kinderen er in de
nieuwe kinderraad gaan plaatsnemen.
Today we send the letters to group 5-6-7-8 and NIP BB for our new children’s board. On 12th of
november we will know who will joint he children’s board.

Verkeer in en rond de school:
Door het plaatsen van de noodunits en het verhuizen van de lokalen, maken we per vandaag
gebruik van een tijdelijke nieuwe ingang: de ingang naast het fietspad. En dat is even wennen.
Deze week zal er dagelijks personeel van de school klaar staan op diverse punten om alle
kinderen op een goede manier de school binnen te krijgen. Wij hebben u ook nodig! Hoe? Door in
ieder geval zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school toe te komen. Indien u echt met
de auto moet komen, parkeer deze dan in de parkeervakken. Probeer drukte en opstopping te
vermijden. Als we goed samenwerken, dan moet dat lukken!
Be aware of traffic by our temporary head entrance. Please come to school by foot or by bike as
much as possible. Park your car in a parkingspace. Keep distance by the entrance. We will guide
you during this first week.
Toetsing en oudergesprekken:
Eind november staan de oudergesprekken gepland. Zoals het er nu naar uitziet zullen deze
digitaal gaan plaatsvinden. U ontvangt hierover snel meer bericht. Intussen zijn wij met ons
nieuwe LOVS IEP system alle kinderen extra aan het toetsen vanwege de lockdownperiode vorig
schooljaar. De gegevens zullen we met u bespreken tijdens de oudergesprekken. Daarnaast
hebben groep 7 en groep 8 de NSCCT toets gehad. De uitslag hiervan wordt volgende week met
de leerkrachten besproken en de ouders van groep 7 en 8 worden daarna z.s.m. ingelicht.
The parentmeetings at the end of November will probably be digital. You will receive more
information about it soon. We are also testing all children with our new LOVS IEP testing
system, because of the lockdown last schoolyear. We will inform you about the results. Group 7
and 8 took the NSCCT test before the holiday. Next week we will discuss the results with the
teachers. The parents from group 7 and 8 will be informed soon after that.
Naschoolse sport uitgesteld:
Door de aangescherpte coronamaatregelen, hebben we de naschoolse sport uitgesteld. Ik hoop
deze in januari op te kunnen starten. Heeft u al betaald en wilt u uw geld terug? Dan kunt u mij
hierover mailen.
After school sports will start in January. If you want a refund, please let me know.

Een cadeautje voor alle kinderen vandaag:
Onze school is weer flink door elkaar gehusseld door alle doorverhuizingen van zeven groepen.
We stuiteren flink heen en weer! Om die reden krijgen alle kinderen vandaag van mij een passend
cadeautje. Ze krijgen een stuiterbal!
All children will receive a small present today, because of the big renovation and movement in
the school.

Extra ruimte in wijkhuis de Wieken voor SOVA training en ondersteuning buiten de groep:
Vanaf vandaag tot aan de kerstvakantie hebben wij een ruimte gehuurd in wijkhuis de Wieken.
Deze ruimte is bedoeld voor de SOVA training en de ondersteuning buiten de groep.
Er is door de renovatie en de coronaregels te weinig ruimte in ons gebouw om dit goed te kunnen
uitvoeren. Tot eind december kunnen we hiervoor dus uitwijken naar de Wieken.
An extra space is rented by “the Wieken” for SOVA education and extra teaching moments with
our education assistents outside the classrooms.
Schoolpleinwerkzaamheden fase 1 afgerond:
Alle schoolpleinwerkzaamheden van fase 1 zijn uitgevoerd en afgerond in de herfstvakantie.
Hierdoor kunnen we al volop genieten van nieuwe en verbeterde speeltoestellen. We hopen in de
Carnavalsvakantie fase 2 op te kunnen pakken. We kunnen nog steeds de opbrengsten van acties
gebruiken! Heeft u dus nog lege flessen? Neem ze mee en laat uw kind ze in de toren binnen
doneren! Alles is meegenomen.
Fase 1 from our playground plan is finished. It is looking great! Please continue the bottleaction.
We can use all the money for our playground!

