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Beste ouders, verzorgers, 

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar. We zijn al weer een aantal weken op weg en 

iedereen heeft het ritme wel gevonden. We zijn blij dat we tot nu toe gespaard zijn gebleven wat  

betreft Corona. We doen er binnen het team ook alles aan om ons zo goed mogelijk aan de Corona 

maatregelen te houden. Gelukkig hoeven we geen anderhalve meter van de leerlingen afstand te 

houden, dit werkt wel zo prettig.  

Afgelopen periode hebben de leerlingen uit de groepen 4 tot en met 8 de citotoetsen gehad die we aan 

het eind van vorig schooljaar niet hebben afgenomen ivm de periode dat de leerlingen thuisonderwijs 

hadden. 25 September hebben de leerkrachten een studiedag om deze toetsen te analyseren en nieuwe 

plannen op te stellen voor de komende periode. 

Nog twee weken en dan is het al weer herfstvakantie!  

Veel leesplezier! 

 

Aanwezigheid teamleden: 

In de vorige Nieuwsbrief stond een fout, onze zeer gewaarde collega Angelique stond niet in de lijst. 

Daarom nu het goede schema: 

Directeuren Gretha Vleems en Ilse ter Horst     niet op vaste momenten aanwezig 

Intern begeleider Lucienne Sipma                       aanwezig op donderdag 

Locatie coördinator  

en intern begeleider Ellen Huizinga                     aanwezig op dinsdag en donderdag 

Onderwijsondersteuner Brenda Broere             aanwezig op ma, di, do en vr ’s morgens 

Interne begeleiding 

ondersteuning Gretha Boelens                            aanwezig op di en do morgen                     

Elaine Kuik                                                                aanwezig op wo en vr mi  groep 5/6 en do en vr groep 3/4 

Janine Schipper                                                       aanwezig op ma, di en wo   groep 1/2 

Erna Naarding                                                          aanwezig op wo en do. mi ondersteuning en do en vr 1/2 

Angelique Burrekers                                              aanwezig op ma, di en wo in groep 3/4  

Annet Spijkerman                                                   aanwezig op  ma, di en do groep 5/6  

Roy de Waart                                                           aanwezig op ma, di, wo, do en vr groep 7/8  

 

Voor de ouders is de leerkracht het eerste aanspreekpunt.  
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Een oproep van de OuderRaad:  

Lijkt het je leuk om de schoolactiviteiten mede te organiseren? 
Dan nodigen we je uit om ons als ouderraad te komen versterken. 
Voor het nieuwe schooljaar zijn wij namelijk op zoek naar nieuwe OR leden. 
 
De ouderraad bestaat momenteel uit 6 ouders die het onderwijsteam ondersteunen tijdens de 
voorbereidingen en het uitvoeren van verschillende activiteiten zoals bv; schoolreisjes, wandel4daagse, 
afscheidsmusical, sinterklaas, kerst, enz 
 
Als lid van de ouderraad ben je een enthousiaste ouder die het leuk vindt om een actieve bijdrage te 
leveren aan het (mede) organiseren van schoolactiviteiten en daarin wil meedenken.  
De ouderraad vergadert circa 4x per schooljaar in de avonduren. 
 
Wil jij ons super gezellige team komen versterken?    
Meld je je dan nu aan bij: gbkroesen84@yahoo.nl 
Of spreek gerust 1 van ons persoonlijk aan. 
 
Wij kunnen je hulp goed gebruiken!         
 
Groetjes,  
Bianca Kroesen                (voorzitster)  
Pascal Houvast                (penningmeester) 
Sander Redder                 (notulist) 
Annemiek Dijk                  (lid) 
Cindy van Staalduinen     (lid) 
Rian Wildeboer                (lid) 

 

Nieuws van de MR 

De MR bestaat uit een personeelsgeleding (Annet Spijkerman en Roy de Waart) en een oudergeleding. 
De oudergeleding wijzigt:  Rijanne te Velde en Henny Akkerman nemen afscheid. Twee enthousiaste 
ouders (Johan van Meenen en Charlotte van Diepen) hebben zich aangemeld. Als er nog andere 
geinteresseerde ouders zijn dan horen we dit graag voor 7 oktober aanstaande. Er is plek voor 2 ouders 
in de MR, bij meerdere aanmeldingen zal er verkiezing worden georganiseerd waarbij alle ouders hun 
voorkeur kunnen aangeven. 

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft 17 september vergaderd. De volgende onderwerpen zijn aan de 
orde geweest:  

 Start nieuwe schooljaar 
 Corona 
 Veiligheid bij het wegbrengen en ophalen van de kinderen 
 Communicatie over de MR 
 Jaarverslag MR 2019-2020 

Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met 1 van de MR-leden 
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Buitenlesdag 

Dinsdag 22 september was het Nationaal Buitenlesdag. 

Meester Roy en Juf Annet hebben allerlei leerzame activiteiten voor buiten bedacht waarbij de 

leerlingen moesten samenwerken om iets uit te rekenen op het plein. Met het lekkere weer van de 

afgelopen tijd was dit geen straf om te doen en hebben de leerlingen er van genoten. Ook al was het 

samenwerken niet altijd een eenvoudige opgave.  

 

                               
 

                              

Startgesprekken/ ontwikkelgesprekken  

In week 40   (28 september  t/m 2  oktober) zijn er start-ontwikkelgesprekken. We hebben in de maand 

september een aantal citotoetsen (De leestoetsen Avi en DMT, spelling en rekenen) afgenomen bij de leerlingen 

in de groepen 4 t/m 8. We hebben besloten de gesprekken op school te laten plaatsvinden. U heeft daarvoor een 

uitnodiging van de leerkracht ontvangen. 

Op school verwachten we natuurlijk wel dat de Coronamaatregelen nageleefd worden; we houden in ieder geval 

anderhalve meter afstand van elkaar, er zijn geen Corona-gerelateerde klachten (verkoudheidsklachten, koorts,..). 

Bij de uitnodiging staan de maatregelen waar iedereen zich aan moet houden, wilt u dat goed doorlezen! 

U wordt door de leerkracht van buiten opgehaald en ook weer naar buiten begeleid. Neemt u de het strookje 

ingevuld naar school?  

Corona 

Helaas zijn we nog niet van Corona af, na een daling van Corona gevallen is het aantal besmettingen de laatste 

weken juist weer toegenomen. Daardoor zijn we op school genoodzaakt de maatregelen die voor de 

zomervakantie golden nog steeds te hanteren: 

Zoals: 

 Ouders mogen niet in school en op het plein komen. De ouders moeten voor het hek afscheid nemen van 

hun kind(eren) 

 Ouders houden onderling bij het ophalen en brengen ook anderhalve meter afstand van elkaar 

 Bij verkoudsheidsklachten moet de leerling thuisblijven (eventueel laten testen, zie beslisboom in de 

bijlage) 

 Traktaties: jarigen mogen trakteren maar met voorverpakte traktaties, dus geen zelfgemaakte traktaties  

 In bijlage 2 vindt u de veranderde beslisboom voor leerlingen 0 t/m 8 jaar  
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Kinderboekenweek  

                          
 
30 september t/m 11 oktober.  
Lezen is leuk! Dat willen we de kinderen vooral meegeven en daarom besteden we op school natuurlijk aandacht 
aan de Kinderboekenweek.  Het thema dit jaar is En Toen?  Tijdens de Kinderboekenweek gaan we terug in de 
tijd. De geschiedenis komt tot leven en de wereld van vroeger ontdekt. Spannende verhalen over ridders of 
verplaats je in oorlogstijd of kom alles te weten over de Oudheid. Verken alle werelden van toen door het lezen 
van boeken!  

 
 

 Agenda  

September 

/oktober 

 

25 sept 

 

23-30 sept 

 

30 sept t/m 11 

okt 

 

12 t/m 16 okt 

        

29 okt 

 

 

 

 

 

  

 

 

 studiedag: alle leerlingen vrij  

 

 Kinderpostzegels  

 

 Kinderboekenweek  

 

 

 Herfstvakantie   
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Schoolvakanties en studiedagen schooljaar 2020-2021 
25 september              studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij 
12 t/m 16 oktober        herfstvakantie 

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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Bijlage 1 
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Bijlage 2   
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