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Geeft kleur aan ieder kind 

Nieuwsbrief september 2020nr. 1 

 

Coronavirus 
Wij zijn dit schooljaar goed gestart. Bijna alle kinderen en alle teamleden waren op school. Wij 
hopen dat iedereen zich aan de RIVM richtlijnen houdt. Met elkaar houden wij het Corona virus 
beheersbaar op school. Teamleden met klachten worden, als het goed is, binnen een dag getest. 
Hierdoor is er geen onnodig verzuim. Wij hopen dat wij dagelijks alle groepen bezet krijgen de 
komende periode. Mocht dat niet lukken dan kan het zijn dat wij u vragen uw zoon of dochter 
thuis te houden.  
 

Schoolmelk 
Dit schooljaar wordt er geen schoolmelk meer geleverd. Campina heeft de individuele 

abonnementen op schoolmelk afgeschaft. 

 

Rookvrije school 
Sinds 1 augustus 2020 is de wet gewijzigd en geldt er een algeheel rookverbod op 
schoolterreinen en schoolpleinen. Dit is een landelijke maatregel waar wij achter staan. 
Voor zover wij weten wordt er binnen de hekken niet gerookt op onze school. Mocht dat wel zo 
zijn dan zullen wij iemand daarop aanspreken. Buiten de hekken bij het halen en brengen van 
kinderen mag het formeel wel. Wij zouden het fijn vinden als ouders daar ook niet roken. Roken 
is ongezond en wij willen dat volwassenen het goede voorbeeld geven.    
Wij hebben geen boordjes opgehangen. Mocht dat nodig zijn dan zullen wij dat doen.  
 

Stage 
Eloiza Ribeiro 
Mijn naam is Eloiza Ribeiro en ik volg de opleiding Logopedie aan de 
Hogeschool Rotterdam. Momenteel zit ik in mijn laatste jaar. Vanaf 7 
september tot en met 21 januari zal ik aanwezig zijn op de school als 
stagiaire. Ik ben aanwezig op de maandag, dinsdag en donderdag. Ik zal 
samen met Myrthe Klont de leerlingen behandelen tijdens logopedie. Ik 
verheug me heel erg op deze stageperiode en hoop veel te kunnen leren. 
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Denise Meesters 

Mijn naam is Denise Meesters. Ik volg de opleiding Academische Pabo 
aan de Hogeschool Rotterdam. Ik loop momenteel stage in groep Zilver. 
Mijn stageperiode zal tot 9 april duren. In mijn vrije tijd geef ik ook 
zwemles aan kinderen van 5 tot 10 jaar. Ik vind het dan ook super leuk 
om met kinderen te werken en hen van alles te leren. Wel vind ik het 
hierbij belangrijk dat kinderen plezier hebben in wat zij doen. Ik kijk 
ernaar uit om veel te leren van de collega’s maar ook zeker van de 
kinderen. 
 
 
Dji Yi Hsien 
Mijn naam is Dji Yi Hsien en ik volg de opleiding Pabo aan de Hogeschool 
Rotterdam. Momenteel zit ik in mijn derde jaar van de opleiding. Vanaf 1 
september tot 26 januari 2021 zal ik aanwezig zijn op de school als 
stagiaire waarbij ik onderzoeken zal uitvoeren over o.a. de methodes ect. 
Ook zal ik diverse leerlingen begeleiden die extra ondersteuning nodig 
hebben. Dit doe ik omdat ik de minor Passend en Speciaal onderwijs 
volg. In deze minor leer ik over diverse scholen, diverse visies van 
onderwijs en diversiteit van de leerlingen met de bijpassende 
onderwijsbehoeftes. Ik ben er op de dinsdagen, ook zal ik af en toe een 
stageweek hebben waarbij ik dan meerdere dagen op school zal zijn. Ik 
verheug me heel erg op deze stageperiode en hoop er veel van te leren. 
 
Kaylee 
Hallo! Ik ben Kaylee en ik ben 22 jaar. Ik zit nu in het derde jaar van de 
Academische Pabo. Dit jaar loop ik stage in groep Oranje bij juf Daisy, 
hier ben ik voorlopig elke dinsdag en vrijdag. In mijn vrije tijd dans of 
schilder ik graag. Ik weet al sinds groep 6 dat ik zelf graag voor de klas 
wil staan en geniet er nog altijd met volle teugen van! Ik ben benieuwd 
wat het komende schooljaar mij brengt en ik heb er zin in! 
 

 
Chayenne 

Ik ben Chayenne de Jong, ik zit op dit moment in mijn examenjaar van de 
opleiding onderwijsassistent op het Albeda College. Ik zal gedurende het 
gehele schooljaar stagelopen op de maandag, donderdag en vrijdag in 
groep Violet. Ik zal samen met de juffen van deze groep er een succesvol 
jaar van maken waarin ik de kinderen hopelijk veel kan leren!  
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Nieuwe leesmethoden 
Dit schooljaar zijn wij gestart met twee nieuwe technisch leesmethoden. Dit zijn Lijn 3 en Station 

Zuid. Wij hopen hiermee nog betere leesresulaten met de kinderen te behalen.  

 

Techniek 
Begin oktober beginnen de lessen techniek. Vanaf groep Paars wordt er maandelijks één project 

Wetenschap en Techniek gegeven. In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie.  

 

Schoolvakantie en roostervrije dagen schooljaar 2020-2021 
Roostervrije dag, leerlingen vrij ma 12-10-2020    

Herfstvakantie ma 19-10-2020 t/m vr 23-10-2020 

Roostervrije dag, leerlingen vrij vr 06-11-2020    

Sinterklaasfeest, leerlingen vrij vanaf 12.30 uur vr 04-12-2020    

Middag vrij vanaf 12.30 uur vr 18-12-2020    

Kerstvakantie ma 21-12-2020 t/m vr 01-01-2021 

Roostervrije dag, leerlingen vrij ma 18-01-2021    

Roostervrije dag, leerlingen vrij vr 19-02-2021    

Voorjaarsvakantie ma 22-02-2021 t/m vr 26-02-2021 

Paasweekeinde vr 02-04-2021  t/m ma 05-04-2021 

Sportdag, leerlingen vrij vanaf 12.30 uur vr 23-04-2021    

Meivakantie ma 26-04-2021 t/m vr 07-05-2021 

Hemelvaartvakantie do 13-05-2021 t/m vr 14-05-2021 

Pinksteren ma 24-05-2021    

Roostervrije week, leerlingen vrij ma  21-06-2021 t/m vr 25-06-2021 

Roostervrije dag, leerlingen vrij vr 16-07-2021    

Zomervakantie ma 19-07-2021 t/m vr 27-08-2021 

 

Inloopochtenden 
Door het Corona virus kunnen wij dit schooljaar de inloopochtenden helaas voorlopig niet door laten 
gaan. Wanneer inloopochtenden weer mogelijk zijn, informeren wij u. 
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Kalender 
Hieronder vindt u de kalender voor de komende twee maanden. Door de corona crisis weten wij nog 
niet precies wat er wel of niet doorgaat. Houdt u de informatie vanuit school goed in de gaten.  
 

 

AGENDA SEPTEMBER 2020 

wo 23  

do 24  

vr 25  

za/zo 26/27  

ma 28  

di 29  

wo 30 Start kinderboekenweek 

 
    

AGENDA OKTOBER 2020 

do 1  

vr 2  

za/zo 3/4  

ma 5  

di 6  

wo 7  

do 8  

vr 9 Afsluiting kinderboekenweek 

za/zo 10/11  

ma 12 Roostervrije dag, leerlingen vrij 

di 13  

wo 14  

do 15  

vr 16  

za/zo 17/18  

ma 19  

di 20  

Geeft kleur aan ied kind! 
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AGENDA OKTOBER 2020 

wo 21 HERFSTVAKANTIE 

do 22  

vr 23  

za/zo 24/25  

ma 26 Eerste indrukgesprekken 

di 27  

wo 28  

do 29 Eerste indrukgesprekken 

vr 30  

za/zo 31/1  

 


