
 
 

Corona 
Samen doen we er alles aan om de verspreiding van en besmetting met het 

corona virus te voorkomen. Graag willen we hierin nog meer betekenen voor 
elkaar, uw kind(eren) en voor u. 
Zoals u dinsdag avond in de groepsapp heeft kunnen lezen, zullen wij vanaf 

woensdag 4 november mondkapjes gaan dragen. Dit doen we als we uw 
kind(eren) ’s morgens bij de buitendeur ontvangen, als we ons door de gangen 

begeven en als we met een ouder iets willen bespreken. Ouders zijn helaas nog 
steeds niet toelaatbaar in de school. Mocht u toch iets met ons willen bespreken, 
dan kan dat voor schooltijd op het plein. We vragen dan van u om ook een 

mondkapje te dragen. Natuurlijk kunt u ook altijd bellen of mailen. 
 

Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief vindt u nogmaals de beslisboom. Als 
uw kind ziek/ verkouden is, kunt u hierop kijken of hij/ zij wel of niet naar school 
mag. 

 
Mocht u vragen hebben, spreek ons gerust aan op het plein, of bel even met 

school. 
 
Geboren 

Juffrouw Marije en haar man Joost, zijn de trotse ouders, en Mart de 
trotse broer van dochter en zusje Sara! Iedereen maakt het goed. We 

wensen hun samen veel geluk toe.  
 
 

Lezen 
Lezen is een van de hoofdvakken op de basisschool. Al jaren besteden 

wij daar meer dan gemiddeld tijd aan bij ons op school en lezen we op 
verschillende manieren. Ook om het leesplezier te bevorderen. Toch merken we 
dat het leren lezen en het blijven lezen niet altijd zo vanzelfsprekend is al we 

graag zouden willen. Met name ook door de periode dat we thuis onderwijs 
hebben moeten geven door het coronavirus, heeft het leesonderwijs niet op die 

manier plaats kunnen vinden zoals we dat normaal gesproken doen. Een heel 
aantal kinderen heeft hierdoor een achterstand opgelopen. We hebben vanuit het 

Informatie / data 

 
• vrijdag 6 november: nationaal schoolontbijt 

• dinsdag 10 november: jaarvergadering Oudervereniging 
• woensdag 11 november: online informatie bijeenkomst over de fusie 
• week 16 t/m 20 november: online ouder-kind-leerkracht gesprekken 

• dinsdag 1 december: studiedag, alle leerlingen zijn vrijdag 
• vrijdag 4 december: Sinterklaasfeest op school 
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rijk een subsidie ontvangen waarmee we extra in kunnen zetten op  het inlopen 

van deze achterstand. Er zijn bijvoorbeeld leeslinialen en fluistertelefoons 
aangeschaft, er is één middag extra ondersteuning door onze onderwijsassistent 

juffrouw Joyce, we zijn aan het onderzoeken of we nog met een digitaal 
programma extra kunnen gaan oefenen en er zullen nieuwe leesboeken worden 
aangeschaft.   

 
 

 
Daarnaast willen we ook u als ouders vragen om ons en uw 
kind(eren) hierbij te helpen. Uit onderzoek is gebleken dat als een 

kind elke dag 15 minuten leest, dat genoeg is om de 
woordenschat en het lezen voldoende te ontwikkelen. Dat kan op allerlei 

manieren. Wat vooral belangrijk is, is dat lezen leuk, fijn en gezellig is! 
Of een kind nu een boek, stripboek, krant of recept leest, alle beetjes helpen. 
Daarnaast is het ook prima en vooral heel gezellig, als er voorgelezen wordt. Ook 

kunt u over boeken, verhalen, artikelen of het nieuws samen praten. 
We hopen dat we samen, ouders en school, een extra impuls kunnen geven aan 

het lezen. 
 

 
Kinderboekenweek 
Voor de herfstvakantie hebben we als school de 

Kinderboekenweek afgesloten. Het thema was ‘En toen…’ 
en ging over vroeger. De kinderen hebben twee 

weken lang gewerkt aan thema’s en periodes uit 
vroegere tijden. Op vrijdag 16 oktober was er een 
heus museum in school ontstaan. De kinderen 

hebben de verschillende opdrachten en 
werkstukken kunnen bekijken. Bovendien was er 

een zoektocht met een schatkaart  naar foto’s van 
de leerkrachten van vroeger en nu. Een hele puzzel 
om de juiste bij elkaar te vinden.  

Ook is er door de 
leerkrachten in  

andere groepen dan hun eigen, voorgelezen. 
Dat is natuurlijk altijd leuk. 
 

 
 

 
 
 

 

 
Nationaal Schoolontbijt 
Vrijdag 6 november doen we weer mee aan het Nationale schoolontbijt. 
Gezond eten en met name ontbijten, is erg belangrijk. Als je ’s morgens 

ontbeten hebt, kun je daarna beter opletten en je concentreren op school. 



De ontbijtjes worden verzorgd. De kinderen moeten zelf 

een bord, beker en bestek, voorzien van hun naam, 
meenemen in een plastic tas.  

Samen ontbijten is niet alleen gezond en belangrijk, maar 
ook nog een heel gezellig!  
 

Alle kinderen zullen tijdens het schoolontbijt, van de 
oudervereniging, een nieuwe bidon krijgen met daarop 

het logo en de naam van onze school.  
De bidons kunnen niet in de vaatwasser, dan zal de opdruk er vanaf gaan. 
                                                                 

Schoolfruit 
Ook dit schooljaar mogen wij weer meedoen met het schoolfruit programma. 

Vanaf woensdag 11 november zal er schoolfruit geleverd worden. Dit betekent 
dat de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag zelf geen fruit mee hoeven 
te nemen voor de kleine pauze. U krijgt iedere week bericht over welk fruit er 

aangeboden wordt. Vanuit het programma worden allerlei verschillende, soms 
ook onbekende, fruit soorten geleverd. Het kan daardoor voorkomen dat uw kind 

een soort fruit niet graag eet. Wilt u in dat geval wél zelf iets meegeven voor die 
dag? 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Beslisboom 

De beslisboom op de volgende pagina is ontwikkeld door AJN jeugdartsen 

Nederland en Boink Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Op 
basis van de richtlijnen van het RIVM. 

Hij geldt voor alle kinderen van 0 jaar t/m groep 8 op de kinderopvang en op de 
basisschool. 
 

Deze foto van Onbekende auteur is 

https://maken.wikiwijs.nl/118224/Gezond_ontbijten_en_lunchen
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


 


