Schoolnieuws voor alle ouders.
28 augustus 2020

Vanuit directie.
Beste ouders/verzorgers,
Het schooljaar is dan nu echt begonnen. We zijn afgelopen maandag goed gestart en het was fijn om
te zien dat ouders zich aan de maatregelen van het RIVM hielden. Het is voor ons ook wennen om
afstand te houden en geen ouders in de school te zien. We zien dat kinderen meer zelfstandigheid
laten zien. De jongere kinderen hangen zelf hun jassen op en zetten de tassen keurig zelf weg. Een
mooie bijkomstigheid.
Voorlopig blijven de RIVM-maatregelen van kracht. Wij volgen het nieuws op de voet en informeren
u terstond zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.
We wensen iedereen een goed schooljaar.

Nieuwsbrief.
De bedoeling is dat er iedere tweede week van de maand er een nieuwsbrief naar de ouders
gestuurd wordt. Deze nieuwsbrief komt via de mail en zal ook op de website van de school geplaatst
worden. Daar komen ook de eventuele bijlagen op te staan. We streven ernaar om zoveel mogelijk
mededelingen middels deze nieuwsbrief naar jullie te sturen.
Een paar zaken moeten we eerder met jullie communiceren, vandaar deze extra nieuwsbrief.

Informatieavond en kennismakingsgesprekken.
De informatieavond zal dit jaar een andere invulling krijgen. Andere jaren werd er altijd aan het
begin van het schooljaar een avond voor de hele groep georganiseerd waarbij de leerkracht met de
ouders kennismaakte en informatie gaf over het komende jaar. Dat is nu niet mogelijk. We willen
toch graag met alle ouders kennismaken en daarom hebben we de volgende oplossing.
Op 4 september ontvangen de ouders een mail van de leerkrachten van hun kind met daarin de
informatie over het komende schooljaar. Als er vragen zijn over deze informatie, kan die naar de
leerkracht gemaild worden.
Op 4 september krijgt u ook een uitnodiging om in te schrijven voor een kennismakingsgesprek met
de leerkracht. Deze gesprekken zullen in week 37/38/39 plaatsvinden. Ouders mogen dan op school
komen voor een 10-minuten gesprek. Het doel van dit gesprek is om met elkaar kennis te maken,
welbevinden en aandachtspunten te bespreken. Het is nog te vroeg om schoolvorderingen te
bespreken.
We willen eenieder verzoeken om zorg te dragen voor veiligheid en gezondheid. Dit betekent dat we
vragen om kort voor aanvang op school te komen, de 10 minuten in acht te nemen en zo snel
mogelijk weer de school te verlaten. In het lokaal zal er voldoende afstand gehouden kunnen
worden. Ouders met Corona gerelateerde klachten willen we vragen om niet te komen.

Hoofdluiscontrole.
Nu ouders niet in de school mogen, gaat de hoofdluiscontrole op school voor onbepaalde tijd niet
door. Mocht het zo zijn dat uw kind besmet is, geef het dan via de mail door aan de leerkracht van
uw kind. De leerkracht zal vervolgens een mail sturen naar alle ouders uit de groep met de
mededeling dat er hoofdluis is geconstateerd. Hierbij worden geen namen genoemd. Zo is iedereen
geïnformeerd dat er een besmetting is en kan iedereen zijn/haar eigen kind(eren) in de gaten
houden. Via dit filmpje kunt u zien hoe u uw kind goed kunt controleren en behandelen.
https://www.youtube.com/embed/HNkgAIxy1zo
Ook op de site van de GGD is van alles te lezen m.b.t. hoofdluis.
https://www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg/hoofdluis
Mocht u verder nog vragen hebben, kunt u terecht bij de hoofdluiscoördinatoren.
Roek: Rebecca Bolck ( fam.bolck@kpnmail )
MFA: Monique Burgersdijk ( dirkmonique2005@gmail.com )
Heike: Femke Janssen ( femkeja@yahoo.com )
Patricia de Hond ( patriciadehond@rbobdekempen.nl )
We wensen u alvast een heel fijn weekend!

INFORMATIE SPORT – EN SPELDAG WOENSDAG 16 SEPTEMBER.
Beste ouders/verzorgers,
Op woensdag 16 september zal op OBS Dick Bruna de sport- en speldag plaatsvinden.
I.v.m. de Coronacrisis kunnen we geen beroep doen op ouderhulp voor het begeleiden van groepjes
en spellen. De organisatie van deze dag zal er daarom iets anders uitzien dan voorgaande jaren.
Maar wij zijn blij dat het toch gelukt is om, ondanks de situatie, voor de kinderen een leuke,
sportieve dag te organiseren. De dag zal er als volgt uitzien:
•

•

•

•

Alle groepen 1-2: Sport- en speldag op locatie MFA. Alle kinderen van de groepen 1-2
worden op 16 september om 8.30 uur verwacht op de MFA. Om 12.30 uur kunnen zij op
deze locatie weer worden opgehaald.
Alle groepen 3-4: Sport- en speldag op locatie Roek. Alle kinderen van de groepen 3-4
worden op 16 september om 8.30 uur verwacht op de Roek. Om 12.30 uur kunnen zij op
deze locatie weer worden opgehaald.
Alle groepen 5-7: Sport- en speldag op Sportpark De Heikant (de velden van RKVVO). Alle
kinderen van de groepen 5-7 worden op 16 september om 8:30 uur bij RKVVO verwacht, bij
voorkeur op de fiets i.v.m de geringe parkeerplaatsen ter plekke. Om 12.30 uur kunnen zij
op deze locatie weer worden opgehaald of fietsen zij vanuit deze locatie zelfstandig naar
huis.
Alle groepen 8: De leerlingen van de groepen 8A en 8B worden verdeeld over locatie Roek
en zullen daar de groepen 3-4 begeleiden met de spellen. De leerlingen van de groepen 8C
en 8D worden verdeeld over locatie MFA en zullen daar de groepen 1-2 begeleiden met de
spellen. Omdat voor de groepen 8 door deze constructie de nadruk meer zal liggen op
begeleiden, dan op zelf sporten, zal voor hen op een ander moment dit schooljaar een eigen
sportdag worden georganiseerd. Dit zal worden gepland in overleg met de leerkrachten van
de groepen 8. Zodra er een datum gepland is, wordt deze gecommuniceerd met ouders.

Let op: Het kan zijn dat deze dag voor uw kind op een andere locatie zal starten en opgehaald
moet worden!
Wij begrijpen dat het organisatorisch wellicht onhandig is om meerdere kinderen op verschillende
locaties te brengen en daar ook weer op te halen. Wellicht kunt u iets afspreken met een andere
ouder die ook met dit organisatorische probleem zit. Daarnaast is het ook altijd mogelijk om met de
leerkracht van uw kind(eren) af te stemmen, dat uw kind iets later wordt opgehaald en in de
tussentijd nog even bij de leerkracht blijft.
Alle kinderen nemen op deze dag hun eigen fruit en drinken mee! Zij zullen ook nog een traktatie
van school krijgen.
Heeft u nog vragen, dan kunt u terecht bij de vakleerkracht bewegingsonderwijs (Rob Michiels) en
het eventteam van OBS Dick Bruna (Nadija Fleskens en Charlotte van de Laar).
Met vriendelijke groeten,
Commissie sport- en speldag OBS Dick Bruna.

