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AGENDA  
 

 

 

30 september  

Opening Kinderboekenweek 

 

5 oktober  

Startgesprekken 

 

19 oktober tot en met 23 oktober 

Herfstvakantie  

 

26 oktober tot en met 29 oktober  

Werkweek bovenbouw 

 

30 oktober  

Bovenbouw vrij  
 

 

Nieuwsbrief  
September- Oktober 
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Veel leesplezier! 

 



 

 

3 

 

Corona nieuws 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Onlangs zijn er wat veranderingen in de richtlijnen geweest. Wij snappen goed dat 
het soms lastig is te bepalen wanneer een leerling naar school kan en wanneer 
niet.  
Hopelijk schept onderstaande meer duidelijkheid. Bij vragen kunt u natuurlijk altijd 
contact met ons opnemen.  
  
richtlijnen thuisblijven 
Op vrijdag 18 september zijn de richtlijnen van het RIVM voor kinderen op de 
basisschool aangepast. Kinderen tot en met 12 jaar met alleen 
verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) mogen 
gewoon naar school.  
Let op! Als er andere klachten zijn zoals als koorts, hoesten en/of benauwdheid dan 
blijven de kinderen thuis.  
  
Huisgenoot klachten?  
Een huisgenoot (ouder/verzorger/broer/zus/kind) van een leerling heeft 
verkoudheidsklachten, maar de leerling heeft zelf geen klachten.  De leerling mag 
naar school.  
  
Een huisgenoot (ouder/verzorger/broer/zus/kind) van een leerling heeft koorts 
of is benauwd   
De leerling mag niet naar school. Het hele gezin, moet thuisblijven. Blijkt de 
huisgenoot met klachten geen corona te hebben? Dan mogen ze weer naar school 
toe komen. Heeft de huisgenoot geen koorts of is benauwd, maar laat zich wel 
testen vanwege andere klachten, zoals een verkoudheid, dan mag de leerling wel 
naar school.   
  
Communicatie rondom coronabesmettingen  
Wij zullen niet meer communiceren rondom besmettingen van ouders. Uiteraard 
communiceren wij wel met jullie als er sprake is van een besmetting bij een 
leerkracht of een leerling.  
Wij vragen u wel als u of iemand anders in het gezin besmet is dit met ons te 
delen.  
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Een bericht van Mascha 

 

  
De eerste maand van het schooljaar 2020-2021 zit er weer op. 
Een maand waarin veel anders loopt dan normaal, maar toch ook het 
weer voelt als vanouds. 
Het is gek om geen ouders in de school te hebben en jullie bij het hek te 
moeten ontmoeten, maar eenmaal in school als de kinderen in de klas 
zijn, is het bijna normaal. 
Er wordt gelachen, gewerkt en gespeeld. Zoals het hoort in een school! 
Volgende week beginnen de startgesprekken. Sommige ouders zullen 
dan sinds lange tijd weer in het schoolgebouw zijn. In de zomervakantie 
is er een nieuwe vloer gelegd, ben heel benieuwd wat jullie ervan 
vinden. 
 
In het jaar 2021 staat het opknappen van het schoolplein op de planning. 
Wij weten nog niet hoe het eruit moet komen te zien. De plannen 
moeten nog worden gemaakt. Wij kunnen uw hulp goed gebruiken. 
Bent u iemand die: 

 Verstand heeft van het inrichten van een schoolplein, 
 Ons kan helpen bij het maken van een tekening, 
 iemand kent die ons kan helpen, 
 die goede ideeën heeft, 
 of het gewoon leuk vind om te helpen? 

Laat mij dit dan even weten. Ik wil dan graag een keer afspreken. 

 

Mascha 
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Een bericht van Nynke  

 

  

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
  
De eerste weken van het nieuwe schooljaar zitten er weer 
op! Het is heerlijk om de school vol kinderen te hebben, in 
de vreemde periode waarin we nu zitten. Naast alle 
maatschappelijke ontwikkelingen zitten we als school 
natuurlijk ook niet stil. We starten dit jaar met en nieuwe 
methode voor wereldoriëntatie en door onze mooie, 
nieuwe taalkasten kunnen kinderen zelfstandig aan het 
werk met taal. Jullie zullen daar in de app vast het een en 
ander over voorbij zien komen. Al met al heb ik er in ieder 
geval heel veel zin in van dit jaar een goed jaar te maken! 
  
-- 
Met vriendelijke groet, 
Nynke Gecks 
intern begeleider Jenaplanschool Kruidenhoek 
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Een bericht van Kitty en Petra 

 

  
Hallo allemaal, 
 
Hier een stukje van de onderbouw! 
 
De school is weer begonnen! De kinderen leren hoe het op school en 
in de groep gaat.  
Dit doen ze samen met Sil en Lis  
We leren over: 

 Wat doen we in de groep? 

 Oudere kleuters helpen jongere kleuters 

 Regels op school 

 Nieuwe vriendjes maken 

 Hoe ziet de school eruit? 

 Hoe ga je naar school toe? 
 

Dit is natuurlijk niet alles wat we afgelopen 3 weken gedaan en 

geleerd hebben. 

We hebben al diverse prentenboeken samen gelezen en bekeken 

zoals : 

Rupsje Nooitgenoeg, Boer Boris gaat naar zee, en natuurlijk ook ( voor 

veel kleuters het favoriete boek,)Van de kleine mol die wil weten wie 

er op zijn kop gepoept heeft. 

Ook zingen we regelmatig leuke liedjes, spelen we buiten en gymmen 

we in het speellokaal, hebben we een verjaardagskalender gemaakt 

en spelen en werken we in de groep. 

Volgende week werken we over Verkeer en mogen de kleuters 

dinsdag 22 september hun fiets/step mee naar school nemen. Wat 

we gaan doen is nog een verassing!!! 

 

Kortom, we zijn druk bezig! 

 

Groetjes,  

Kitty en Petra 
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Een bericht van Toffe Tijm 

 

  
Er gebeurt van alles in de Toffe Tijm! 
We zijn nu 3 weken bezig en wat hebben we al veel gedaan en geleerd. 
We zijn gestart met de nieuwe methode voor WO, Da Vinci. De eerste 
resultaten hangen al op het prikbord en tijdens de startgesprekken 
kunnen jullie deze werkjes bewonderen. Ook vinden veel kinderen het 
leuk om met de nieuwe taalkast te werken. Taalwerkjes maken, spelling 
oefenen en daar dan een leuke verwerkingsopdracht bij maken. Met de 
hele groep naar zwemles is ook nieuw, maar ook erg gezellig. Met z’n 
allen in de bus, het lijkt wel een schoolreisje. 
Het was vooral wennen voor de kinderen in groep 3, maar wat is het fijn 
dat ze het al zo goed naar hun zin hebben. Ook de nieuwe kinderen in 
groep 4 hebben het al heel gezellig. 
Tieso vindt het leuk om in onze groep te werken en hij vindt dat hij leuke 
juffen heeft. 
Faye vindt dat we leuke dingen doen en dat we leuk buitenspelen met 
iedereen 
Jazz F. vindt gewoon dat onze klas leuk is en dat we leuke werkjes doen. 
Namens alle kinderen en juffen van de Toffe Tijm wensen wij jullie een fijn 
schooljaar! 
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Een bericht van de Pittige Pepers 

 

 

  Zweinstein  

Hogeschool voor HEKSERIJ en HOCUS POCUS 

 

Directeur: Albus Percamentus 

(Orde van Merlijn, Cum laude, Grootste toveraar, Hoofd  Tovenaar, 

Belangrijkste persoon, Internationale Conferentie van Tovenaars)  

 

Geachte ouders,  

 

Wat een geweldige start van het schooljaar. Wij zijn met de hele klas 

heelhuids en op tijd op de Zweinstein Express gestapt. 

 

Voor groep 3 zijn wij reeds begonnen met het leren lezen in het boek 

van de verloren letters en woorden. Met groep 4 en 5 zijn we van start 

gegaan met de wonderregels van spelling voor gevorderden.  

Daarnaast hebben we grote gezelligheid in de gymzaal der wonderen 

met meester Tim en hebben we voor het eerst in het open water van 

Zevenbergen gezwommen.  
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Een bericht van Dolle Dille 

 

  

Wat een fijne start hebben wij gehad met onze groep. Als één van 

de kennismakingsactiviteiten tijdens de gouden weken hebben wij 

met onze groep een ‘vertrouwensweb’ gemaakt. Het web is gestart 

bij de stamgroepleider en vervolgens heeft elk kind mogen vertellen 

wat hij/zij belangrijk vindt om er dit jaar een mooi, gezellig en veilig 

jaar van te maken. Ieder kind heeft (zoals je kunt zien op de foto) 

een stukje ‘web’ vast. Zo geven wij als groep aan dat iedereen met 

elkaar in verbinding staat en dat wij rekening houden met wat een 

ander belangrijk vind. Zo kwam er bijvoorbeeld naar voren dat wij 

voor elkaar zorgen, elkaar helpen, goed naar elkaar (en de 

leerkracht) luisteren en wij respect hebben voor elkaar. Op naar 

een heel fijn schooljaar! 
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Computernieuws!  

Oude computers, nieuwe kans. 
  
Zoals misschien al bekend is zijn er dit schooljaar nieuwe 
computers aangeschaft voor in de klas. Elke klas heeft nu de 
beschikking tot zes Chromebooks en elke leerling heeft zijn of 
haar eigen account. Maar de oude computers zijn niet verloren 
gegaan. 
 
Gedurende de zomervakantie is Mohamed Stitou van ITcompras 
vrijwillig hard aan de slag gegaan met de oude computers. Alle 
gegevens zijn verwijderd en windows 10 is geïnstalleerd. 
De oude computers worden meegegeven aan kinderen die thuis 
momenteel niet de beschikking hebben over een computer, zodat 
zij ook thuis aan de slag kunnen met schoolwerk en opdrachten. 
Op deze manier wordt er dubbel geprofiteerd van de nieuwe 
computers. De computers worden de komende weken aan de 
desbetreffende kinderen mee gegeven en we hopen dat zij er veel 
plezier mee gaan beleven! 

 

 


