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Corona
Ook op school proberen we de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. We willen u vragen
om alert te blijven op de afstand van 1,5 meter tussen volwassenen.
Ook vragen we u om de richtlijnen van het RIVM strikt na te leven. Dit betekent o.a. dat kinderen
met koorts en/of benauwdheidsklachten altijd thuisblijven. Ook blijft het hele gezin thuis als een van
de gezinsleden koorts of benauwdheidsklachten heeft. In dat geval vraagt u zo snel mogelijk een test
aan. Als u twijfelt of uw kind naar school kan, dan kunt u altijd tussen 8.00 uur en 8.30 even met
Maureen of Annelies overleggen, of met de groepsleerkracht van uw kind. U begrijpt dat het voor
ons van het grootste belang is dat u ons direct informeert als een van uw gezinsleden koorts heeft of
benauwdheidsklachten. In dat geval horen we ook graag wanneer de coronatest plaats zal vinden en
wat de uitslag is. We zullen dan direct zorgen voor een passende oplossing in het (t)huiswerk van uw
kind, zodat er geen achterstanden ontstaan.
Regelmatig gebeurt het dat een leerkracht vanwege klachten niet naar school kan komen, in
afwachting van een test. Ook kan het gebeuren dat in de gezinssituatie van de leerkracht iemand
getest moet worden op Corona. In dat geval proberen we de vervanging van de juf of meester zo
goed mogelijk op te lossen. Wij merken dat het vinden van passende vervanging van de juf of
meester steeds lastiger wordt. Zoals al eerder bij u aangegeven adviseren we u dringend een vangnet
te regelen voor het geval uw kind niet naar school kan komen.
Schriften kijken
Het is op onze school maandelijks mogelijk de schriften van uw kinderen te bekijken.
‘Traditiegetrouw’ bieden we hiervoor op de eerste maandag van de maand gelegenheid aan ouders
om in de groep van uw zoon/dochter het werk te komen bekijken. Vanwege de maatregelen rondom
het Coronavirus is dat de komende tijd niet mogelijk. Vanzelfsprekend pakken we de draad weer op
als dit ‘weer kan en mag’.
Leerlingenraad
Afgelopen dinsdag is de Leerlingenraad van onze school weer bij elkaar geweest voor een
vergadering. Van alle groepen 5 t/m 8 waren er twee kinderen vertegenwoordigd die de agenda
zorgvuldig hadden voorbereid met de rest van de klas. Onder leiding van juf José werden er allerlei
punten besproken. Zo hebben we gepraat over de ‘Week tegen het pesten’. De kinderen van de
Leerlingenraad vinden het voorkomen van pesten een heel belangrijk onderwerp. Het was erg leuk
en leerzaam dat meester Enrico, onze anti-pest coördinator, in alle groepen is geweest om te
vertellen wat pesten met je kan doen en dat we dat op onze school willen voorkomen. De kinderen
van de Leerlingenraad vinden het goed dat er op onze school veel aandacht is voor het voorkomen
van pesten en dat je ook weet naar wie je toe kan gaan als je gepest wordt.
We hebben ook gesproken over de inrichting van het schoolplein achter de Bonbondoos. De
Gemeente Dordrecht heeft ons beloofd het schoolplein goed in te richten. Het is ontzettend leuk dat
Milou en Sarah uit groep 7 bezig zijn om een enquête op te stellen voor de kinderen van de groepen
5 t/m 8, waarin ze vragen welke speeltoestellen de kinderen het allerliefst zouden willen hebben op
het plein. Verder hebben we uitgebreid bijgepraat over de klimaatbeheersing in de Bonbondoos en is
ook Corona een thema wat de kinderen van de Leerlingenraad graag wilden bespreken. Het was een
heel goede bespreking en we hebben de volgende vergadering gepland staan op dinsdag 17
november aanstaande.
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Hartelijke groeten van alle kinderen van de Leerlingenraad van 29 september 2020.
Kinderboekenweek 30 september t/m 11 oktober
Het thema van de Kinderboekenweek van 2020 is “En toen”
Tijdens de Kinderboekenweek van 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot
leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders,
verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid.
Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken werelden uit het verleden
door het lezen van boeken!
Op woensdag 30 september is de Kinderboekenweek feestelijk geopend door een bijzondere lakei
die langs de groepen kwam. Hij bracht, als cadeau, nieuwe boeken mee. De boeken worden in de
groepen gebruikt tijdens de Kinderboekenweek. Dankzij een bijdrage van de Ouderraad konden deze
boeken aangeschaft worden. Dat is heel fijn. Lezen is belangrijk, maar vooral erg leuk!
De afsluiting van de Kinderboekenweek zal op vrijdag 9 oktober zijn. De oudere kinderen lezen dan
voor aan de jongere kinderen.
We hopen met elkaar op een inspirerende Kinderboekenweek!
Nieuws van de sportcommissie
In nieuwsbrief 1 stond al, dat juf Maureen vanaf nu alles regelt rondom de sporttenues. We kwamen
er pas achter, dat er nog veel XXS'jes in gebruik zijn en dat de voorraad daarvan op dit moment niet
al te groot is. Als u voor uw zoon/dochter een XXS-sporttenue heeft, vragen we u eens kritisch te
kijken of hij/zij wellicht toe is aan één maatje groter, de XS. Als dat zo is, kunt u dit bij juf Maureen
omruilen, uiteraard met gesloten beurs.
Verder is er al wat meer informatie op onze website geplaatst over de schoolsporttoernooien
zaalkorfbal en de ijssporten. Zodra we nog meer informatie krijgen zullen we die uiteraard met u
delen.
Vandaag zullen de inschrijvingen voor worstelen en schaken worden opengezet! Inschrijven kan t/m
maandag 12 oktober.
Afmelden overblijf
Als uw kind een keer niet aanwezig is bij de overblijf, zou u dit dan uiterlijk 1 dag van tevoren willen
doorgeven? Wijzigingen kunt u doorgeven via de jaarkalender van uw kind in het ouderportaal
van www.lunchlokaal.nl. Als u wilt afmelden voor dezelfde dag, dan kunt u voor 09.30 uur een
mailtje sturen naar administratie@lunchlokaal.nl. Bij ziekte van uw kind op de dag zelf hoeft u niets
te doen. De overblijfkrachten krijgen de ziekmelding te horen van Maureen.
Belangrijke data:
09 oktober: Afsluiting Kinderboekenweek.
13 oktober: Schoolfotograaf.
16 oktober: Nieuwsbrief 4 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
17 t/m 25 oktober: Herfstvakantie.
06 november: Nieuwsbrief 5 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
10 november: Studiemiddag team (alle leerlingen ’s middags vrij).
13 november: Onderwijsnieuwsbrief 1 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
20 november: Nieuwsbrief 6 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
20 november: Plakboeken groepen 1/2 mee naar huis.

2/2

