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Nieuwsberichten van de Spelevaert van deze week 26-10-2020 

 

Beste ouders/verzorgers van de Spelevaert, 

 

Herfstvakantie voorbij 
We zijn vandaag rustig weer begonnen met de helft van de 

leerlingen. We hopen dat iedereen een leuke vakantie heeft 

gehad en lekker is uitgerust.  De groepen 1 t/m 4 zijn nog t/m 

28 oktober vrij.  

Sinds vandaag werken we weer met een verkorte pauze, net 

als voor de zomervakantie. 

De lessen zijn tot 14.30u. We lunchen allemaal gezellig op 

school, dus graag een lunchpakket meegeven aan uw 

zoon/dochter. Het zal in ieder geval duren  

 

Corona: stand van zaken 
Tot nu toe zijn er geen veranderingen t.a.v. voor de vakantie. Morgen 

wordt er weer vanuit het kabinet gecommuniceerd over de stand van 

zaken. We wachten af of er voor de basisscholen nog iets veranderd. 

Fijn dat u voor de vakantie over het algemeen goed gehoor heeft 

gegeven aan de maatregelen over het schoolplein!  

We hopen dat u dat blijft doen: de vaste looproute, niet te lang 

blijven staan en afstand houden.  
 

Aanpassing schooltijden 

Wat heeft u al in grote getale gereageerd op de enquête!  Heel fijn! U heeft nog tot en met 

woensdag om te reageren als u dat nog niet gedaan heeft.  

Daarna zal de MR over de uitslag gaan praten en een standpunt innemen.  

Na de Kerstvakantie zal het gekozene dan ingaan. 

 

Er zijn nog wat vragen via de mail gekomen die ik wil verduidelijken: 

1. Als gekozen wordt voor de verkorte pauze zullen de overblijfkosten tussen de €50,00 a 

€60,00 worden per jaar voor elke leerling.  

2. Als uw kind naar de BSO gaat, is het afhankelijk van uw inkomen wat u terugkrijgt 

van de belasting. Daar ging de rekenhulp over die in de eerder meegestuurde 

informatie stond. Maar dit was altijd al zo. Neemt u geen BSO af, dan zijn er alleen de 

overblijfkosten per jaar ( zie 1) 

3. Er zijn geluiden dat de kinderen te weinig tijd krijgen om te eten. Mogelijk is dit 

voorgekomen, maar dat is zeker niet de bedoeling. Kinderen krijgen de tijd om hun 

lunch te nuttigen, daar wordt soepel mee omgegaan. Mocht het toch voorkomen dat 
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uw kind te weinig eet of drinkt, dan kunt u dat aangeven bij de leerkracht. Hij/zij kan 

daar dan op letten. 

 

Reminder  peuterochtend : opgeven kan nog steeds! 

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 manier om uw zoon of dochter kennis te laten maken met het 

hoe het op school is. Vanzelfsprekend mag u er bij blijven als uw kind dit fijn vindt. (Of als u 

het zelf stiekem leuk vindt om het mee te maken).  

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! 

 

Auto-overlast 
We krijgen signalen dat het enorm druk is met auto’s rondom de school. 

We horen dat auto’s vlak voor het schoolplein 

stil worden gezet om kinderen af te zetten bij 

school. 

Dit leidt tot onveilige verkeerssituaties, omdat 

het moeilijk is overzicht te houden. 

Dit geldt vooral ook voor onze leerlingen die 

zelfstandig naar school komen. 

Daarom wederom het verzoek of u hiermee 

rekening kunt houden door eventueel uw auto 

iets verder weg te parkeren? 

Scheelt maar een paar minuutjes. 

Dan kunnen de kinderen zelfstandig en veilig naar school kunnen. 

Het liefst zien we u en uw kinderen op de fiets of lopend naar school komen. 

 

Facebook 
Even een reminder dat de Spelevaert een eigen Facebookpagina heeft! Het team heeft 

afgesproken dat elke week een leerkracht een Facebookpost doet. Deze week een post van 

juffrouw Emily over de Kinderboekenweek. Volgt u ons ook? 

 

Wanneer u liever niet heeft dat uw zoon/dochter op social media te zien is en u heeft dit nog 

niet bij ons aangegeven, wilt u dat dan kenbaar maken aan onze administratieve kracht, juf 

Monique? monique.duits@spelevaert.unicoz.nl  
 

 

Belangrijke data: 

Ma 26 t/m 28-10:   groep 1 t/m 4 vrij 

Wo 28-10    : VOS-vergadering 

Volgende week: SVL /NIO-toets groep 8  
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