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Nieuwsberichten van de Spelevaert van deze week 07-09-2020 

 

Beste ouders/verzorgers van de Spelevaert, 

 

Gymmen in Coronatijd  
De gymlessen van meester Max en van de leerkracht zijn weer begonnen. Er 

waren nog vragen over het wel of niet douchen na afloop. Bij navraag is 

gebleken dat dit gewoon kan. De maatregelen zijn vooral voor de volwassenen 

in het leven geroepen. Wilt u ervoor zorgen dat uw zoon/dochter een handdoek meeneemt? 

 

Reminder informatieavonden: bent u erbij? 
Zoals in de eerder mail al gezegd werd: de informatieavonden kunnen niet plaatsvinden zoals 

we gewend zijn.  

 Gr 1/ 2; alleen de ouders van kinderen die  dit schooljaar “nieuw’ zijn, worden 

uitgenodigd op dinsdag 08-09 om 18.30u-19.15u. Dit zal in een van de kleutergroepen 

plaatsvinden. 

De andere ouders van de kleuters weten al hoe het reilen en zeilen in de kleutergroep 

is. Met hen wordt al snel in het schooljaar een startgesprek gevoerd. 

 De avond vindt voor de groepen 3 t/m 8 plaats in de aula. 

 De avonden worden verspreid over de hele week, zodat de stromen volwassenen zo 

klein mogelijk te houden. Helaas kan van elk kind maar 1 ouder komen. 

 Tijdens de avonden zullen de Coronamaatregelen in acht worden genomen. Er staan 

desinfecteerproducten bij de ingang en we verzoeken u om de anderhalve meter in 

acht te nemen. 

 Het in- en uit de school gaan zal geregisseerd verlopen. We vragen u om uw 

medewerking hierbij. 

 

Tijd Ma 7-9 Di 8-9 Wo 9-9 Do 10-9  

19.00u-19.45u Gr 3b Gr 3a  Gr 5a Gr 7  

20.00u-20.45u Gr 4 Gr 6 Gr 5b Gr 8  

 

Kalender: een kanttekening 
Op de pdf van de kalender die vorige week bij de nieuwsbrief is meegestuurd staan een aantal 

leuke activiteiten, bijvoorbeeld de kijkavonden, informatieavonden etc. 

We vinden het belangrijk om hierbij de kanttekening te plaatsen dat dit allemaal nog onder 

voorbehoud is. De Coronamaatregelen blijven leidend hierin. Mogelijk vindt er op 1 oktober 

een versoepeling plaats en is bijvoorbeeld de kijkmiddag van de Kinderboekenweek wel 

mogelijk. Als het blijf zoals het nu is, zal dat niet gaan.  We zullen dan een alternatief 

bedenken. 
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Ik houd u zo goed mogelijk op de hoogte. Het blijft improviseren en flexibel zijn, helaas. 

Maar de afgelopen maanden heeft u wel bewezen dat u steeds alle begrip heeft voor de 

situatie. Waarvoor veel dank! 

 

De “echte” schoolkalender ’20-’21 is nog steeds bij de drukker. Deze wordt zo snel mogelijk 

verspreid. 

 

Peuterochtend woensdag 16-09  
Wanneer uw zoon/dochter ongeveer 3,5 jaar oud is, kan hij/zij deelnemen 

aan de peuterochtenden. Juf Emily en meester Demy van  groep 1/2  

zullen deze ochtenden om en om begeleiden. Het is een leuke 

kennismaking met de basisschool. U mag als ouder aanwezig blijven 

maar dat hoeft niet.  De eerste peuterochtend is volgende week van 9.00u 

tot 10.00u. Graag opgeven bij juf Emily of juf Irma. (Even bellen of mailen 

s.v.p.emily.heppener@spelevaert.unicoz.nl of irma.lensen@spelevaert.unicoz.nl ).  

De volgende is op woensdag 11 nov. 

N.B. Ook kinderen van buitenaf zijn welkom! Mocht u in uw buurt of vriendenkring ouders 

kennen met kinderen in deze leeftijdsgroep, nodig ze dan gerust uit! 

 

Ouderraad 
De Spelevaert heeft een actieve ouderraad, de VOS genaamd. (VOS=Vereniging Ouderraad 

Spelevaert). Zij helpen mee waar ze kunnen en organiseren leuke activiteiten. Omdat ze door 

Corona niet op de informatieavond zullen komen om informatie te verstrekken over hoe de 

VOS werkt en wat ze doen, vindt u een bericht van hen onderaan deze nieuwsbrief. 

 

TalentenAcademie Seghwaert start weer! 
Bericht van de TalenentenAcademie: 

“Goed nieuws voor alle leerlingen van 9 t/m 12 jaar! 

Op 1 september start een heel leuke serie TalentenAcademie in het Groen. 

Wil jij je talenten ontdekken? Ontmoet dan verschillende mensen met een interessant beroep 

tijdens deze gezellige opkomsten waarin steeds iemand anders een gastles verzorgd!  

In het thema Groen en Duurzaam. Er zal aandacht zijn voor buitenberoepen en waar het kan 

zullen we naar buiten gaan. 

Meestal komt de gastdocent bij ons langs, maar we gaan ook een keer naar Manege de 

Randstad, dan heb je echt een fiets nodig. 

De locatie waar vanuit deze serie wordt georganiseerd:  

De Ichtuskerk aan de Parkdreef 258. Hier wordt altijd verzameld en weer afgesloten. 

Welkom.  

Er is nu nog plek!  

Gebruik onderstaand formulier om je aan te melden óf stuur een mailberichtje aan: 

Simone@stichtingpiezo.nl of jocelyn@stichtingpiezo.nl” 

 

Weeksluitingen in Coronatijd 
We gaan dit schooljaar weer weeksluitingen doen met de kinderen. Voor ons belangrijk 

omdat we het vinden horen bij de school die wij zijn: een school waarbij samen vieren en bij 

elkaar horen een belangrijke pijler is. Helaas kunnen hier nog geen ouders bij aanwezig zijn: 

we kunnen de anderhalve meter niet waarborgen met veel mensen in de aula. Jammer! 
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Jantje Beton 

U heeft informatie over Jantje Beton meegekregen, de actie waarmee we hopen een groot 

budget op te halen dat we kunnen gebruiken voor onze school. Helpt u mee om van deze actie 

een succes te maken? 

 

Nationale schoolbrengweek  
Vanaf maandag 14 september begint de schoolbrengweek weer!  
Tijdens de schoolbrengweek roepen scholen de ouders en 
leerlingen op om zoveel mogelijk lopend of op de fiets te 
komen. Want lopen of fietsen naar school is: 

 Goed voor je gezondheid en bewegen bevordert je 
leerprestaties, 

 Goed voor de verkeersveiligheid bij school, 
 Goed voor de verkeersvaardigheid van de kinderen, 
 Goed voor het milieu, 
 ... en het is nog eens leuk ook! 

Met deze actie kan er ook een prijs gewonnen worden 
voor de hele school namelijk: een uitvoering van de Magic 
Traffic Show voor heel de school.  
Wat moet de school hiervoor doen: Een filmpje, een foto of een tekst insturen waaruit het 
succes van de schoolbrengweek op school blijkt. Hier wil de Spelevaert natuurlijk aan 
meedoen! Op 21 oktober wordt de winnaar bekend gemaakt.  
Er is ook een prijs te winnen voor ouder en kind, namelijk twee bioscoopkaarten. De 
leerlingen moeten hiervoor een tekening, foto maken of een verhaal schrijven over wat zij 
hebben meegemaakt onderweg naar school. Hierover krijgt ieder kind een envelop mee naar 
huis! Mocht u meer informatie willen, dan kan dat op:                 
https://www.schoolopseef.nl/schoolbrengweek  
 

Reminder: mailadres actueel? 

Onze berichten versturen we per mail via ons schooladministratieprogramma. We hebben 

daar wel uw actuele mailadres voor nodig. U kunt dit doorgeven aan juffrouw Monique: 

monique.duits@spelevaert.unicoz.nl 

 

 

Belangrijke data: 
07-09 weekopening onderbouw 

 Infoavond 3b/ 4 

08-09  informatieavond 3a/6 

09-09: informatieavond 5a/5b 

10-09: informatieavond 7/8 

14-09: weekopening bovenbouw 

16-09: groep 1 t/m 4 vrij 
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Vereniging Ouderraad Spelevaert 

zoekt jou! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereniging Ouderraad Spelevaert (VOS) is altijd op zoek naar helpende handen tijdens één van de 

activiteiten die we (mede) organiseren op school. Dit kan variëren van het begeleiden van een groepje 

kinderen tot aan verzorgen van limonade in de pauze van een activiteit. Ook hebben we nog ruimte voor 

ouders die graag deel uit willen maken van de organisatie van die activiteiten. Spreken bovenstaande 

kreten en de korte toelichting je aan? Vul dan onderstaand strookje in en lever dit in bij één van de 

leerkrachten of stuur een e-mail met je gegevens naar: voorzittervos@outlook.com of 

secretarisvos@outlook.com  

 Ik wil me graag opgeven als hulpouder.  

 Ik wil graag meer informatie over toetreden tot de ouderraad. 

Naam: 

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  
 



 


