NIEUW SBRIEF

23 oktober 2020

Terwijl de herfstwind de bladeren van de bomen waait is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Deze week
wederom een goed gevulde nieuwsbrief met veel belangrijke informatie..
Denkt u dit weekend ook aan de wintertijd: de klok wordt een uur teruggezet. U staat anders maandag echt een
uur te vroeg op het plein.
Over wachten bij het plein gesproken, we gaan zorgen dat de hekken iets eerder opengaan, namelijk voor half
drie. We zien dat ouders te lang moeten wachten en de leerlingen dan al naar buiten komen. Dit geeft
opstoppingen die we juist willen voorkomen. Naar aanleiding van de persconferentie op dinsdag 13 oktober
hebben wij als basisschool ook weer een nieuw PO protocol Coronamaatregelen ontvangen. Hierin wordt
genoemd de ouders er extra op te wijzen om niet alleen op het schoolplein, maar ook de andere gebieden rond
de school de anderhalve meter maatregel goed te handhaven.
Bianca Steman en Patricia Hille

HALEN EN BRENGEN VAN LEERLINGEN (HERHALING)
Onderstaande tekst hebben we op 5 oktober verzonden. We merken dat niet alle ouders dit bericht gelezen
hebben, daar er weer veel bij de voordeur wordt aangebeld. We hebben de afgelopen weken gezien dat de
groep 8-leerlingen hun taak heel serieus nemen en de opdrachten keurig uitvoeren. De verstoring tijdens de
lessen valt enorm mee, waardoor deze taak voor enkele groep 8-leerlingen geen enkel probleem is.
Beste ouder(s)/verzorger(s)
Per dinsdag 6 oktober veranderen we het halen en brengen van leerlingen buiten de gewone schooltijd om.
Eerder informeerden we u al over het vele halen en brengen van kinderen op de dag. Twee leerlingen van
groep 8a (de groep van juf Manouk en juf Henriette) willen deze verantwoordelijke taak op zich nemen.
De leerlingen zijn geïnstrueerd en er is uitgelegd hoe zij ervoor moeten zorgen dat leerlingen netjes in de klas
gehaald of gebracht worden. Dit sluit goed aan bij onze PBS-waarde: verantwoordelijkheid.
Komt u uw kind halen of brengen, dan klopt u aan bij groep 8a, te bereiken via de fietsenstalling aan het
Perenboompad.
Eén van de twee groep 8a-leerlingen steekt na het kloppen op het raam een duim naar u op en komt naar het
hek om te vragen wie u komt halen of brengen. De groep 8-leerling haalt uw kind, of brengt uw kind weer naar
de juiste groep. Ook het afgeven van een vergeten broodtrommel of vergeten gymtas kan op deze manier
plaatsvinden.
Heeft u een andere afspraak in de school die niet gaat over het halen of brengen van een leerling of het
afgeven van materialen, dan belt u aan bij de voordeur van de school. Onze schoolconciërge Sylvia staat u dan
te woord.

KOELER IN SCHOOL
Nu we dagelijks goed ventileren is het koeler in de school dan voorheen. We houden de ramen open zoals we
anders ook al deden, dus bij kou alleen de bovenramen open, alleen luchten we het gehele lokaal wanneer de
kinderen naar buiten zijn tijdens de pauzemomenten. Als de leerlingen dan weer binnenkomen is het echt
frisser dan ze gewend zijn. Een extra vestje mee kan dan prettig zijn. De leerlingen mogen het vestje of de sjaal
gewoon op school aan hun stoelen laten hangen of in de luizentas stoppen.
Over luizentassen gesproken, mocht uw zoon of dochter een nieuwe luizentas nodig hebben, geeft u dan een
euro mee, al dan niet in een envelop. Dan zorgen we dat er een nieuwe luizentas wordt gepakt bij de kantoren.
Zit u zoon/dochter op Franciscus 2, dan zorgen we dat de luizentas die kant op wordt gebracht.
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LAMPIONNEN
Dit schooljaar is alles anders door de coronamaatregelen maar sommige zaken blijven gewoon hetzelfde. Zo
maken we ook dit schooljaar gewoon lampionnen in de groepen 1 t/m 4. Op woensdag 11 november lopen
deze leerlingen een rondje door de school met de lampion en krijgen ze in het studiecentrum iets lekker
uitgedeeld. Dat is wat we op school doen.
Of het voor u dit jaar past om op 11 november langs de deuren te gaan, is niet aan ons om te beoordelen.
Hierin maakt u uiteraard als ouder zelf de keuze.
Als katholieke school leren de kinderen ook over de achtergrond van 11 november en wie Sint Maarten was. U
zal uw kind daar wellicht over horen vertellen de komende weken.

NIET OPGEHAALDE SCHOOLFOTO’S
De schoolfoto’s die niet zijn opgehaald zijn vanaf zaterdag bij de
fotograaf in de zaak op te halen. Het adres is:
Photobrandstore Haarlem, Zijlweg 66, 2013 DK Haarlem
Openingstijden:
Maandag 10-18 uur, dinsdag t/m vrijdag 9.00 – 18.00 uur, zaterdag 9.00 – 17.00 uur

BHV NASCHOLING
Afgelopen woensdag was het weer brandje-blus-tijd voor 12 collega’s van de school. Jaarlijks volgen de vaste
BHV’ers een herhalingscursus brandbestrijding en EHBO bij de collega’s van ProFhire in Velserbroek. We
hopen het nooit nodig te hebben, maar als er iets gebeurt moeten
we juist handelen met elkaar.
Deze dag oefenden we het aanleggen van verschillende
verbanden, plakken van pleisters, maar ook reanimatie vormde
een onderdeel van de training.
Uiteraard oefenden we deze middag ook om een beginnende
brand te doven met verschillende blusmaterialen. Handig om dat
ook voor thuis te oefenen, mocht de vlam in de pan slaan.
Binnenkort zal ook de jaarlijkse ontruiming geoefend worden met
alle leerlingen van de school.

BELANGRIJKE DATA
Zie ook de jaarplanning in de app.
Rondleiding nieuwe ouders 9.00 – 10.00 uur
Luizenpluizen hele school
Inloopspreekuur GGD

maandag 26 oktober
woensdag 28 oktober
dinsdag 3 november
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