
                                          

 

 
                             Irisvaart 2-4     
                             2724 TT  Zoetermeer     
                             Tel. (079) 3318004                 
                             e-mail  spelevaert@spelevaert.unicoz.nl  
                             www.spelevaert.unicoz.nl  

 

Nieuwsberichten van de Spelevaert van deze week 21-09-2020 

 

 

Beste ouders/verzorgers van de Spelevaert, 

 

Corona: het vervolg 
Die hadden we niet zien aankomen: waar een aantal 

maatregelen juist zijn aangescherpt, zijn de maatregelen voor 

kinderen in het basisonderwijs juist versoepeld!  

Op de site van het RIVM staat het volgende: 

 

“Voor kinderen op de kinderopvang of in het 

basisonderwijs* geldt: 

 Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of 

keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar de kinderopvang of 

naar de basisschool. Het kind hoeft niet getest te worden op corona.  Dit geldt niet als 

het kind een nauw contact is van iemand die corona heeft. Of als het kind bij iemand 

woont die koorts heeft of benauwd is.  Dan moet hij of zij thuisblijven. 

 Heeft het kind andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen, zoals koorts, 

benauwdheid of (meer dan incidenteel) hoesten,  dan moet hij of zij thuisblijven tot 

de klachten 24 uur over zijn.Het kind hoeft niet getest te worden voor corona, tenzij 

hij of zij ernstig ziek is. Neem dan contact op met de huisarts. 

 Heeft het kind ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen in het huishouden 

thuis. 

 Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft iedereen in het 

huishouden thuis. Krijg het kind klachten? Maak een afspraak voor een coronatest. 

 

Bij twijfel of al u hierover vragen heeft, belt of mailt u dan gerust. 

En zou u zich op het schoolplein ook nog steeds aan de vaste looproute, anderhalve meter 

afstand en de rode lijn willen houden?  

 

Woensdag studiedag 
Morgen zijn alle kinderen vrij: ook de juffen en meesters blijven bijleren. Dit keer staat de 

dag in het teken van de kindgesprekken. Het doel van zo’n gesprek is om te bespreken welke 

vaardigheden hij/zij al goed kan inzetten en welke hij/zij gaat verbeteren om zich zo goed 

mogelijk de leerstof eigen te maken. Op de studiedag leren de leerkrachten hoe ze dit door 

middel van tekenen kunnen vastleggen, zodat het voor de kinderen duidelijk is waaraan ze 

werken. 
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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. 

  

Eerste peuterochtend geslaagd  
Afgelopen woensdag was de eerste peuterochtend. Juf Emily deed met de kinderen een 

activiteit in de kring. Daarna mochten ze met de materialen uit de klas spelen. Hun vader of 

moeder mocht hierbij blijven, maar het hoefde niet.  

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.  

De volgende peuterochtend is op woensdag 11 nov van 9.00u tot 10.00u.  

Opgeven kan nu al: emily.heppener@spelevaert.unicoz.nl of 

irma.lensen@spelevaert.unicoz.nl ).  

Bellen mag ook. 

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  
Wat een leuk gezicht: alle trotse kinderen met hun versierde fietsen en 

schoenen! Ieder kind had met zijn vader, moeder, opa, oma etc er iets 

unieks van gemaakt. Top! 

Juf Emily heeft een heleboel foto’s en filmpjes gemaakt.  De  fotoreeks 

en video wordt eerdaags opgestuurd. Nu maar duimen dat we winnen.   

 

 

KCU-uur weer van start gegaan 
Net als vorig jaar is het Kunst en Cultuur-uur weer van 

start gegaan. Groepsdoorbroken doen de kinderen een 

leuke activiteit waarvoor ze gekozen hebben. Na een paar 

weken geven ze een presentatie over hetgeen ze hebben 

gedaan of gemaakt.  

 

 

Belangrijke data: 
22-09: SVS en MR-vergadering  

23-09: ALLE LEERLINGEN vrij: studiedag team 

25-09: KCU en weeksluiting Y-groep (zonder ouders) 
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