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Nieuwsberichten van de Spelevaert van deze week 14-09-2020 

 

Beste ouders/verzorgers van de Spelevaert, 

 

Corona: Wanneer thuisblijven? 
We gaan in deze tijd merken wat de consequenties zijn van de richtlijnen van het RIVM m.b.t. 

thuisblijven en Corona. De periode van verkoudheden en gewone griepjes breekt aan. Het kan 

lastig zijn om te beslissen of uw zoon/dochter naar school kan. 

Om u een beetje te helpen, hebben we de beslisboom toegevoegd. U kunt dan stapsgewijs 

onderzoeken wat u moet doen. Als u vragen hebt, kunt u uiteraard ook even contact met de 

leerkracht zoeken.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jantje Beton 
Denkt u nog aan de Jantje Betonactie? Hij duurt nog tot 23 september. 

De helft van de opbrengst mag de schol zelf besteden aan bijvoorbeeld buitenlessen, 

speelactiviteiten of speelmaterialen voor meer spelen en bewegen op en rondom het 

schoolplein. De favoriete speelplek van kinderen! In de afgelopen jaren hebben duizenden 

scholen met de opbrengst hun schoolplein opgeknapt of gave speelmaterialen aangeschaft. De 

andere helft gaat naar projecten van Jantje Beton.  
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Last Call: 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 

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! 

 

Nationale schoolbrengweek  
De Nationale SCHOOL op SEEF schoolbrengweek is vandaag begonnen!  

De bedoeling is om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen. Lopen en 

fietsen naar school is goed voor de verkeersvaardigheid en -veiligheid van kinderen. Het is 

goed voor de gezondheid en het milieu. Maar het is vooral LEUK! 

Donderdag  17 september mag uw zoon/dochter met een 

versierde  fiets naar school komen. Versierde schoenen 

mogen ook. Denk eraan dat je met deze actie ook een prijs 

kan winnen voor de hele school namelijk: een uitvoering 

van de Magic Traffic Show voor heel de school. Hier wil de 

Spelevaert natuurlijk aan meedoen! Op 21 oktober wordt de 

winnaar bekend gemaakt. Hier wordt een foto reeks en 

video van gemaakt en opgestuurd! We willen als school 

natuurlijk winnen! 

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 heeft ieder kind een envelop mee naar huis gekregen. 

 

Ouderavond 2.0 
We kijken terug op een aantal goedbezochte informatieavonden. Fijn om 

u als ouder weer eens in de school te hebben gezien! We hopen dat we 

volgende informatieavonden weer op de normale manier kunnen doen, 

maar dit was een goed alternatief. Dank voor het komen en uw interesse! 

 

 

Roken rondom het schoolplein 
Zoals u weet geldt al een tijdje op het schoolplein een wettelijk rookverbod. Fijn om te 

merken dat iedereen zich hier goed aan houdt! Wel komt het voor dat heel dicht bij de hekken 

van de uitgangen gerookt wordt. Hierdoor lopen de kinderen alsnog in de rook en krijgen ze 

niet het goede voorbeeld. Zou u hiermee alstublieft rekening willen houden? 
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Belangrijke data: 
16-09: groep 1 t/ 4 vrij 

 Peuterochtend 9.00-10.00u 

17-09: Actie schoolbrengweek: met een versierde fiets/schoen naar school 

 

23-09: alle leerlingen vrij vanwege een studiedag team  

 

 

 


