
NIEUWSBRIEF 
september 2020 

Beste ouders, 
 
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbief van dit 
schooljaar. Wij streven ernaar om de nieuwsbrief 
iedere eerste vrijdag van de maand uit te laten gaan.  
 
Mijn eerste weken heb ik als zeer prettig ervaren.  
De sfeer in de groepen en binnen het schoolgebouw is 
goed. Mijn streven is om alle dagen dat ik aanwezig 
ben ook in de groepen aanwezig te zijn. Contact met 
de leerlingen, sfeer proeven en tips/advies geven. 
Mede hierdoor kunnen we met elkaar het onderwijs 
verder vormgeven. Ook heb ik de afgelopen weken de 
tijd genomen om kennis te maken met andere 
gebruikers binnen het gebouw. Ik ga er van uit dat de 
samenwerking onderling versterkt kan worden.  
Helaas hebben we in de eerste weken al behoorlijk te 
maken gehad met ziekte/afwezigheid op het werk van 
teamleden en dat is behoorlijk puzzelen om de 
vervanging te organiseren. Daarnaast hebben 
meerdere leerlingen ziekteverschijnselen gehad en zijn 
daardoor thuisgebleven. Het is en blijft voorlopig 
zoeken met elkaar. 
 
Corona 
Wij zijn allemaal blij dat de scholen weer open zijn en 
het is nu zaak om met elkaar er ook voor te zorgen dat 
dit zo blijft. Als team bespreken wij welke activiteiten in 
de huidige situatie wel of niet door kunnen gaan. De 
veiligheid voor eenieder staat de komende periode 
voorop.  
 
Activiteiten waarbij grotere groepen samen komen 
zullen de komende periode, zoals het nu lijkt, helaas 
geen doorgang vinden. 
 
Ouders en externen die het schoolgebouw 
binnenkomen, vragen wij om de handen te 
desinfecteren en de contactgegevens te noteren. 
 
De directeuren van de diverse scholen hebben in 
overleg vastgesteld dat het goed is om gezamenlijk 
een protocol te maken, zodat op hoofdlijnen gelijke 
afspraken en regels gaan gelden. Dit geeft 
duidelijkheid voor personeel en ouders.  
 
Ondertussen heeft u als ouder de ‘Beslisboom’ 
ontvangen. Wij denken dat hierdoor ook voor u meer 
duidelijkheid komt hoe te handelen. Dat er nog vragen 
of wellicht onduidelijkheden kunnen zijn is logisch en 
wij gaan ervanuit dat we steeds meer helderheid zullen 
hebben/krijgen.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
AGENDA 

 
dinsdag 1 september 2020 

 Start Cito AVI toetsen 
 

maandag 7 september 2020 
 OR vergadering 

 
dinsdag 15 september 2020 

 Leerlingen om 12:00u. vrij! 
 

dinsdag 22 september 2020 
 19:30u. MR vergadering 
 

dinsdag 29 september 2020 
 19:30u. GMR vergadering 
 

woensdag 30 september 2020 
 Start Kinderboekweek 
 
 

VERJAARDAGEN 
 

zondag 6 september 2020 
 Thijmen Penning (gr. 8) 
 

vrijdag 11 september 2020 
 Carice Zijnge (gr. 5) 
 

zaterdag 19 september 2020 
 Bauke Brouns (gr. 3) 
 

Hiep hiep hoera! Gefeliciteerd! 
Wij wensen jullie een fantastische 
verjaardag! 

 
 
 
 
 
 
 



Ziekte en vervanging 
Op alle scholen is de vervanging een probleem en ook 
wij zullen hier met enige regelmaat tegenaan gaan 
lopen. Zeker doordat personeel ook thuis zal moeten 
blijven op het moment dat er in het gezin 
ziekteverschijnselen zijn. Wij hebben afgesproken dat 
juf Jeanet bij ziekte of afwezigheid van een collega de 
groep een aantal dagen les zal geven. Indien er echt 
geen mogelijkheden meer zijn om een vervanger in te 
zetten zien ook wij ons genoodzaakt om de kinderen 
vrij te geven ofwel, indien afwezigheid langduriger is, 
vormen van thuisonderwijs aan te gaan bieden.  
 
Ouderbijdragen 
U heeft onlangs bericht ontvangen dat er bij het innen 
van de vrijwillige ouderbijdrage vorig jaar iets niet  
helemaal goed is gegaan. Als het goed is, is dit 
ondertussen hersteld. 
 
Aanwezigheid directie 

 maandag 7 september 2020 
 donderdag 10 september 2020 
 vrijdag 11 september 2020 

 
 dinsdag 15 september 2020 
 woensdag 16 september 2020 
 donderdag 17 september 2020 

 
 maandag 21 september 2020 
 dinsdag 22 september 2020 
 vrijdag 25 september 2020 

 
 maandag 28 september 2020 
 woensdag 30 september 2020 
 donderdag 1 oktober 2020 

 
Nieuwe leerlingen 
Heeft u of kent u een peuter, die dit jaar of volgend 
jaar 4 jaar wordt? Dan bent u welkom om met 
hem/haar een rondleiding in de school te krijgen. 
Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden met de 
directeur. Ik hoop u binnenkort te ontmoeten! 
  
Informatieavond  
Donderdag 27 augustus hebben wij de 
informatieavond van groep 3/4/5 gehouden en het 
was fijn om de meeste ouders deze avond te kunnen 
informeren over de manier van werken in de groep.  
Helaas hebben we de informatieavonden voor de 
groepen 1/2 en 6/7/8 op het laatste moment door 
ziekte en afwezigheid van de leerkrachten moeten 
annuleren. De leerkrachten zullen binnenkort een 
nieuwe datum plannen.  
 
Studiemiddag 
Op dinsdag 15 september is onze eerste studiemiddag. 
De leerlingen zijn deze dag om 12:00u. vrij! 

Grej of the day 
Een 'grej' (Zweeds voor het woord “ding”) is een 
microles van ongeveer acht tot tien minuten. De kracht 
van deze microlessen is dat ze over elk mogelijk 
onderwerp kunnen gaan. Vooraf aan de microles 
krijgen leerlingen een raadsel of hint mee naar huis. 
Met deze aanwijzingen wordt de nieuwsgierigheid 
aangewakkerd. Door ruimte te houden tussen de 
aanwijzing en de microles gaan leerlingen zelf 
connecties maken, kunnen ze op onderzoek uit of de 
aanwijzingen bespreken met hun omgeving. De kracht 
van een grej is het herhalen (voor de leerlingen) van 
wat ze geleerd en/of gehoord hebben naar anderen 
toe.  
 
Bij de onderbouw laten we de grej aansluiten bij de 
thema die er op dat moment is binnen de groep. Bij de 
midden- en bovenbouw laten we de grej aansluiten bij 
de geschiedenis, aardrijkskunde en/of natuur lessen. 


