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Vanmiddag begint de herfstvakantie! 
De eerste periode van het schooljaar zit er dus 
weer op. In deze nieuwsbrief vindt u o.a. 
informatie over het schoolfruit en diverse 
activiteiten voor de bovenbouw. 
 

OUDERS IN SCHOOL! 
Toen begin 2020 Corona de wereld en 
daarmee ook het onderwijs in haar greep 
begon te houden, was één van de gevolgen 
voor u als ouder, dat u niet “zomaar” meer de 
school binnen kon gaan. Ook het brengen en 
halen van uw zoon/dochter verliep vanaf dat 
moment helemaal anders. In het begin was 
het voor u, de kinderen en ook voor ons als 
leerkrachten best even vreemd en onwennig. 
Maar al na korte tijd hebben we de voordelen 
van bovenstaande maatregelen ervaren. In 
alle groepen kan er in alle rust en op tijd 
gestart worden met de lessen. “Binnen is 
beginnen!”. We hebben gemerkt dat het voor 
de kinderen heel leerzaam is om zelfstandig 
naar de klas te gaan en dus zelf voor 
bijvoorbeeld je rugzak en gymspullen zorg te 
dragen. Kinderen laten goed zien dat zij dat 
prima zelfstandig kunnen.  In school worden 
de kinderen opgevangen door de 
onderwijsassistenten de leerkracht is buiten 
voor u als aanspreekpunt en het eerste 
contact met uw zoon/dochter.  
 

Nu vooralsnog de 1,5m maatregel niet meer 
van toepassing is, is het moment er  om u te 
informeren hoe we blijven omgaan met de 
regels m.b.t. het halen maar vooral het 
brengen van uw zoon/dochter naar school.  
 

Het brengen van uw kind naar school willen 
wij graag op dezelfde wijze laten voortgaan als 
de afgelopen periode. De zelfstandigheid, de 
zelfredzaamheid van de kinderen  i.c.m. de 
rust in de school in de ochtend én het motto 
“Binnen is beginnen”  maakt dat het terug-
draaien van die maatregel voelt als een stap 
terug in het leren én de ontwikkeling van de 
kinderen.  

Mag u dan niet meer in school komen? 
Uiteraard bent u welkom in school.  Wij 
vinden het van belang wanneer u kennis 
neemt van dat wat er in de klas gebeurt. Om 
die reden organiseren we inloop momenten in 
de week dat er van thema wordt gewisseld in 
groep 1. U krijgt via de schoolapp vanzelf een 
uitnodiging om even binnen te lopen en in de 
groep van uw zoon/dochter aanwezig te zijn. 
Uiteraard is er na schooltijd gelegenheid om 
even iets te vragen en/of te melden aan de 
leerkracht en kunt u vanzelfsprekend een 
afspraak maken voor een uitgebreider 
gesprek. 
 
EU-SCHOOLFRUIT 
We zijn weer 
ingeloot voor het 
EU-schoolfruit. Dit 
houdt in dat we in 
de week van  
15 november voor 
het eerst fruit en groenten krijgen geleverd. 
De fruitdagen zullen dan zijn op de woensdag, 
donderdag en vrijdag. Het schoolfruit wordt 
geleverd door Gebr. Van Aarle B.V. 
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of 
groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan 
in voor de nieuwsbrief voor ouders via 
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief. 
 
SCHOOLZUIVEL 
Wij hebben onze school ook ingeschreven 
voor het schoolzuivel programma van 
Friesland Campina. Ook daar mogen wij 
definitief aan mee doen. Wij krijgen dan voor 
de kinderen voor twee dagen per week 
schoolzuivel geleverd.  
 
DOEMIDDAG GROEP 7/8 VO SCHOLEN 
GORINCHEM 
Op maandag 1 november zijn we met de 
leerlingen uit groep 7/8 uitgenodigd de OVO-
vo-scholen te bezoeken.  

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief


       

 
   

 
 

Dit zijn de openbare voorgezet onderwijs 
scholen in Gorinchem; het Omnia (VMBO), het 
Fortes (TL-HAVO-VWO) en het Camphusianum 
(Gymnasium). 
Vorig jaar moest deze middag geannuleerd 
worden vanwege de coronamaatregelen. 
Zoals elk jaar regelt OVO weer het busvervoer. 
De leerlingen worden dan met de bus bij de 
school opgehaald tussen 12.15 en 12.45 uur. 
Ze worden weer teruggebracht tussen 16.10 
en 16.30 uur. 
Voor deze middag zijn we nog op zoek naar 
enkele ouders/verzorgers die mee willen als 
begeleiding. Heeft u tijd en zin neem dan even 
contact op met juf Monique via de mail 
(msteenlage@o2a5.nl) of loop gewoon even 
binnen na schooltijd op de maandag t/m 
woensdag (omdat het weer kan en mag:-) 
 
HERSTVAKANTIE ACTIVITEIT 
Op donderdagochtend 21 oktober 2021 is er 
in Asperen een wandeltocht voor iedereen die 
van wandelen houdt. Het is een mooie 
herfstachtige wandeling met routes van 2, 3 
en 5 kilometer lang en daarmee is er voor 
iedereen een geschikte afstand. Loop samen 
één van deze mooie routes! Op de routes zijn 
pauzeplekken waar een (gezond) hapje 
genuttigd kan worden. Ook is er koffie/thee te 
verkrijgen. 
 

Kinderen/jongeren tussen de 10 en de 18 jaar 
oud worden uitgenodigd om gezonde hapjes 
te komen maken voor de wandelaars (en voor 
zichzelf). Heb je zin om in de herfstvakantie 
hieraan mee te doen?  
 

Kosten zijn € 2,00 per deelnemer (zowel 
wandelaars als hapjesmakers). De activiteit 
‘Op stap met een hap’ wordt georganiseerd 
door Welzijn West Betuwe en mede mogelijk 
gemaakt door Rabobank West Betuwe. 
 
Voor vragen en/of aanmelden kun je terecht 
op 
https://welzijnwestbetuwe.nl/opstapmeteenhap/  
 
 
 

ROTS EN WATERTRAINING 
In januari start een nieuwe training “Rots en 
water” in Heukelum. Rots en Watertraining is 
een psychofysieke training waarin kinderen 
leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen 
keuzes te maken (Rots), maar ook om met 
anderen samen te werken, te spelen en te 
leven (Water). Afhankelijk van de situatie leert 
het kind voor een Rots- of Waterhouding te 
kiezen. Deze training wordt gegeven door 
Team West Betuwe(Marjolein Dekker) 
Heeft u interesse in deze 
"weerbaarheidstraining" dan kunt u het 
toestemmingsformulier (zie bijlage) invullen 
en op school inleveren.  
 
BLAZERSKLAS GROEP 6 
Na de herfstvakantie start de 
blazersklas in groep 6. Het is de 
bedoeling dat de blazersklas een 
jaarlijks terugkerend project voor 
groep 6 wordt. De kinderen van 
groep 6 krijgen voor een periode 
een blaasinstrument in bruikleen. 
(U ontvangt hiervoor als 
ouder/verzorger een 
overeenkomst)  Tijdens 6 lessen van  
45 minuten leren de kinderen om met dit 
instrument een muziekstuk te spelen. Het 
project wordt afgesloten met een klein 
concert waar u van harte voor wordt 
uitgenodigd. De precieze datum worden nog 
met u gedeeld. 
                               
VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u een 
brief van de ouderraad m.b.t. de vrijwillige 
ouderbijdrage.  
 
KALENDER  
18 t/m 22 oktober  
Herfstvakantie 
1 november 
Bezoek groep 7/8 VO scholen Gorinchem 
15 november 
Studiedag (de leerlingen zijn deze dag vrij!) 
3 december 
Sinterklaasviering 
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