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Beste ouders, verzorgers, 

Voor u ligt de derde nieuwsbrief van dit schooljaar.  In de periode vanaf de zomervakantie is er al weer veel 

gedaan op school. In september zijn de Citotoetsen afgenomen en inmiddels zijn de oudergesprekken daarover 

ook geweest. We hebben de herfstvakantie achter de rug en maken ons op voor de activiteiten die er op het 

programma staan zoals Sinterklaas en Kerst. 

De OR is zich met het team aan het beraden hoe dat het beste gevierd kan worden, want door de Corona zullen 

we het een en ander moeten aanpassen. Daar wordt u in de volgende Nieuwsbrief meer over geïnformeerd.  

Dit keer een korte Nieuwsbrief met daarin nieuwste informatie over de Coronamaatregelen.  

Er zijn twee bijlages: bijlage 1 de nieuwste beslisboom over neusverkoudheid en bijlage 2 uitnodiging voor ouders 

met kinderen in groep 7 en 8 over een online bijeenkomst over voorbeeldgedrag van ouders in de opvoeding: 

“zien drinken doet drinken”.  

Veel leesplezier! 

Ouderraad 

Vandaag is er per gezin een brief aan de kinderen meegegeven over de ouderbijdrage van de Ouderraad. Wilt u 

als u geen brief hebt ontvangen van uw zoon of dochter dat even doorgeven aan school. 

De ouderbijdrage wordt op school gebruikt voor allerlei extra’s zoals: het kleuterfeest, meester- en juffendag, 

avondvierdaagse, afscheid- en jubileumcadeautjes, schoolreisjes, schoolkamp, enz. Over hoe u dit moet 

overmaken staat in de brief vermeld. 

 

Streetwise 
Elk jaar doet de school mee aan de lessen Streetwise om de leerlingen bewust te maken van (gevaarlijke) 
verkeerssituaties en hoe je je het beste kunt gedragen in het verkeer. Helaas gaat dit nu niet door (het was voor  
vrijdag 6 november gepland) en we hopen dat dit naar het voorjaar 2021 kan worden verplaatst. 
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Corona 
Voor het basisonderwijs zijn er nog geen drastische veranderingen, beperkingen of nieuwe maatregelen t.o.v. de 

start van het schooljaar. Toch kiezen we er voor om nog even weer alles op een rijtje te zetten. Dit om iedereen 

scherp en alert te houden op de afspraken die gelden in en om de school.  

 Kinderen gaan door verschillende ingangen de school in; 
 Bij binnenkomst worden handen gedesinfecteerd; 
 Gedurende de dag wordt er extra schoongemaakt in de school (kranen, toiletten, deurklinken); 
 Ouders komen niet in school of op het schoolplein (tenzij er een afspraak is en er geen sprake is van 

verkoudheidsklachten). Houd u ook, bij het brengen en halen van uw kinderen rekening met de 1,5 meter 
regel!!!  

Omdat ook wij er alles aan willen doen om verdere verspreiding te voorkomen, hanteren wij binnen de teams de 
volgende afspraken: 

 Wij gaan, daar waar het mogelijk is, online vergaderen; 
 We volgen het advies voor wat betreft thuiswerken op (degenen die de mogelijkheid hebben om vanuit 

huis te werken zullen dit met regelmaat doen); 
 Wanneer u een afspraak heeft op school, dan vragen wij u een mondkapje te dragen. Wij zullen zorgen 

voor het gebruik van een spatscherm; 

Wij verwachten dat iedereen zich houdt aan deze regels. Samen moeten we er voor zorgen dat we het virus de 
baas worden en weer “normaal” onze dingen kunnen doen! 

 
Parkeren bij school 
Aan de Molstraat is het druk met parkeren wanneer de leerlingen gebracht en gehaald worden. Dit levert 
gevaarlijke situaties op. Daarom het verzoek om hier niet te parkeren. Ook aan de kleuterkant is het belangrijk 
om in de parkeerhavens te parkeren en bij het oversteken gebruik te maken van het zebrapad!        
                           

                                                 

  

      Agenda  

November 

2020 

1 november  

8 november  

16 november   

26 november 

4 december  

 

 

  

 

 Juf Brenda jarig  

 Meester Roy jarig 

 MR vergadering  

 Nieuwsbrief 4 

 Sinterklaas  
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Schoolvakanties en studiedagen schooljaar 2020-2021 
21 dec t/m 1 januari     kerstvakantie 
22 t/m 26 februari        voorjaarsvakantie 
1 maart                       studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij 

2 t/m 5 april                goede vrijdag en 2e paasdag 
26 april t/m 7 mei        meivakantie  

13 en 14 mei               hemelvaart 
24 mei                        2e pinksterdag  
17 juni                        Arcadedag voor lkr, alle leerlingen vrij 
30 juni                        studiedag leerkrachten, alle leerlingen  
12 juli t/m 22 augustus     zomervakantie  
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Online informatiebijeenkomst ‘Zien drinken doet drinken’, over de rol van voorbeeldgedrag in de 

opvoeding. 

 

Speciaal voor ouders met een kind in groep 7 en 8 organiseert Tactus Verslavingszorg in samenwerking met 

Helder Theater een online informatiebijeenkomst op maandagavond 2 november van 19.30 tot 20.30 uur.  

 

Centraal staat vraag welke invloed  je als ouder hebt op de vorming van je toekomstige puber. Acteurs spelen 

scenes afgewisseld met interessante theorie. Hoe zit het bijvoorbeeld met voorbeeldgedrag? Ouders krijgen uitleg 

en tips om met hun toekomstige puber om te gaan.  

 

Het programma duurt 60 minuten en kan vanuit huis, online, gevolgd worden. Aanmelden is niet nodig. Inloggen 

kan via een speciale link welke op 2 november te vinden is op https://www.tactus.nl/event/online-

informatiebijeenkomst-voor-ouders-van-kinderen-uit-groep-7-en-8/ 

Gedurende de avond is het mogelijk om vragen stellen. 

 

De avond wordt georganiseerd in het kader van een nieuwe landelijke Alcoholactieweek ‘Zien drinken, doet 

drinken’. Die gaat over voorbeeldgedrag van ouders met de focus op alcohol. 

 

Het voorbeeldgedrag van ouders en van andere volwassenen in de omgeving van een kind, doet ertoe: geen 

alcohol drinken in het bijzijn van kinderen en jongeren verkleint de kans dat ze op jonge leeftijd beginnen met 

alcoholgebruik. 

 

Voor veel kinderen die volwassenen alcohol zien drinken, wordt alcohol aantrekkelijk. Daardoor bestaat het risico 

dat ze op jonge leeftijd beginnen met drinken en op latere leeftijd te veel en te vaak gaan drinken. 

 

Kinderen leren al jong op welke manier hun ouders omgaan met alcohol. Vanaf het vierde jaar merken ze dat het 

gedrag van hun ouders verandert nadat ze hebben gedronken. Vanaf hun zesde jaar hebben kinderen positieve 

verwachtingen over de effecten van alcohol. Dat betekent dat veel kinderen die hun ouders zien drinken, positiever 

gaan denken over alcohol dan kinderen die hun ouders niet zien drinken. Dit vergroot de kans dat deze kinderen 

op jonge leeftijd gaan drinken en later te veel gaan drinken. Kortom: zien drinken, doet drinken. 

 

Door geen alcohol te drinken in het bijzijn van kinderen geef je ze het goede voorbeeld mee.  

 

Van maandag 2 t/m zondag 8 november 2020 start de campagne Zien drinken, doet drinken met de 

Alcoholactieweek. Vanuit Tactus Verslavingszorg maken we gedurende de Alcoholactieweek en daarna, ouders en 

andere opvoeders bewust van de voorbeeldfunctie en de invloed die zij hebben op het latere drinkgedrag van 

kinderen. We willen een positief signaal afgeven: ouders hebben meer invloed dan ze misschien denken. 

 

Deze campagne is opgezet door de Alliantie Alcoholbeleid Nederland. Meer informatie vindt u op de website: 

www.ziendrinkendoetdrinken.nl. 

 

https://www.tactus.nl/event/online-informatiebijeenkomst-voor-ouders-van-kinderen-uit-groep-7-en-8/
https://www.tactus.nl/event/online-informatiebijeenkomst-voor-ouders-van-kinderen-uit-groep-7-en-8/
http://www.ziendrinkendoetdrinken.nl/
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