
  

 

Farèlnieuws 6 
10/11/2020 
Bijzondere tijden deel 14 

De tweede golf…we zitten er middenin. Of alweer aan het eind? We hebben met z’n allen 

geen idee nu de getallen die we dagelijks van de GGD horen niet aangevuld worden met de 

testresultaten van ‘commerciële’ teststraten. Daarom blijven we het zekere voor het 

onzekere nemen en volgen we de richtlijnen die u van stichting Prohles hebt ontvangen. 

Verderop in deze nieuwsbrief kunt u lezen dat we starten met een registratieplicht als u de 

school moet/mag bezoeken en dat u bij het betreden van de school verplicht een 

mondmasker moet dragen. Ook willen we u nogmaals dringend vragen bij het ophalen en 

brengen van de leerlingen de 1,5 meter afstand in acht te nemen en niet met meer dan 2 

personen bij elkaar te staan. U helpt ons enorm als u zich hieraan houdt, des te eerder 

kunnen de maatregelen afgezwakt worden. U begrijpt, ze noemen me hier inmiddels de 2e 

Rutte… Ik zou niet met hem willen ruilen. Hij waarschijnlijk ook niet met mij       

Het komt geregeld voor dat een huisgenoot van een leerling positief getest wordt. Fijn dat u 

dit meldt en dat u begrijpt wat de consequenties zijn. Maar…hoe lang kan een leerling dan 

niet naar school? 15 oktober heeft Prohles het volgende met u gecommuniceerd: 

 

Kortom: uw kind mag lang de school niet in. Wij zorgen dat uw kind thuiswerk krijgt zodat het 

werk toch (voor een deel) door kan gaan. We rekenen op uw begrip voor deze vervelende 

maatregel. 

Ontdekplein 

En opnieuw kunnen we melden dat we een nieuwe sponsor hebben: Ouwehand voor 

bouwen & ontwikkelen. Zij maken het krijtbord mogelijk waar de leerlingen naar hartenlust 

kunnen tekenen en natuurlijk 

ontwerpen. Stromen ze later zó door 

bij Ouwehand! 

 



  

Rapportgesprekken 

Maandag 23 november lopen alle leerlingen vanaf groep 3 met hun rapport de school uit. 

Traditiegetrouw hebben we daarna een gesprek met u over de ontwikkelingen van uw kind. 

Ook met de ouders van groep 1 en 2. Deze gesprekken gaan we dit keer online voeren via 

Microsoft Teams. Zoals u gewend bent, krijgt u eerst een uitnodiging via Parro. U geeft in de 

app aan wanneer u het gesprek wilt voeren. Vervolgens maakt de leerkracht een agenda 

afspraak in Teams. Met het office 365 account van uw kind kunt u via elk gewenst apparaat 

(met microfoon en camera) deelnemen aan dit gesprek. Bij deze nieuwsbrief vindt u een 

handleiding hoe u een en ander kunt activeren. Zo hopen we alle ouders weer een keer te 

zien en te spreken.  

Check-In 

Bij het betreden van het schoolgebouw vragen wij vanaf nu om 

het bezoek te registreren. Dit kan gemakkelijk via de check-in 

QR-code. Met de camera van uw smartphone scant u de QR-

code bij de hoofdingang. Vervolgens worden er een paar 

gezondheidsvragen gesteld en kunt u uw contactgegevens 

achterlaten. Wanneer de situatie ongewijzigd blijft, hoeft u de 

eerstvolgende keer wanneer u de school bezoekt alleen maar 

de QR-code te scannen. Neem een kijkje op 

www.bezoeklijst.nl voor meer informatie.  

Nieuws uit de MR 

Dinsdag 3 november was er weer een MR-vergadering. In de medezeggenschapraad zijn de 

volgende punten besproken: 

− Het ‘Coronabeleid’ 

− Hoe verder met het onderzoek naar andere schooltijden? 

− De voortgang van het ontdekplein 

Binnenkort zullen er vier MR-leden deelnemen aan een online basiscursus. In deze cursus 

zullen zij meer leren over hun werk als MR-lid en beleidsontwikkeling binnen een school.  

Daarnaast zal Anne-Marie (voorzitter) deelnemen aan een cursus over het lezen van 

begrotingen die binnen Stichting Prohles aangeboden wordt.  

Mocht u vragen hebben over de besproken punten kunt u contact opnemen met de 

secretaris via fabienne.hoek@prohles.nl 

Zendingsproject Malawi 

We hebben weer een zendingsproject afgerond! Binnenkort 

krijgt u meer informatie over project waar we nu voor 

gekozen hebben. We gaan sparen voor een project van de 

Katwijkse organisatie: stichting Help ons helpen.   

Hieronder nog een bedankwoord van Roxy.  

“De inzamelingsactie voor World Servants is afgerond. Wij 

willen jullie heel erg bedanken voor jullie bijdrage. Met een 

mooi bedrag van 400 euro zijn de kinderen in Malawi weer 

stukje dichter bij een nieuwe school. Het is heel jammer dat 

de reis deze zomer niet door is gegaan door de corona. 

Desondanks gaan we lekker door met inzamelen en hopen 

we in april 2021 te horen te krijgen dat de reis aanstaande zomer wel door mag gaan. 

Groetjes, van Roxy van Zelst namens World Servants actiegroep Leiderdorp”.  

http://www.bezoeklijst.nl/
mailto:fabienne.hoek@prohles.nl


  

Veiligheid 

VVN Katwijk: ‘Verstand aan, fietsverlichting aan!’ 

Ook met de donkere dagen voor Kerstmis zijn er ’s 

ochtends en vanaf de namiddag velen die met de fiets 

op pad gaan naar school, het werk of de 

(sport)vereniging. ‘Zien en gezien worden’ kan dan 

van levensbelang zijn. Het kan zelfs van één draadje 

afhangen, het draadje van je fietsverlichting in dit 

geval, of een batterijtje. Controleer het voor jezelf, 

voor de (klein)kinderen voordat de fiets wordt gepakt 

om het drukke Katwijkse verkeer in te gaan. VVN 

Katwijk brengt daarom de landelijke 

fietsverlichtingsactie met klem onder ieders aandacht. 

Wat is het u waard? 
Gerard Bol, bestuurslid VVN Katwijk: ,,Het is de opzet 
dat de politie in deze periode ook gericht gaat 
controleren op werkende fietsverlichting. Nóg een 
goede reden om alles op orde te hebben, want de 
boete voor onverlicht fietsen bedraagt € 55,-. Dat is 
zeker veel meer dan mogelijke kosten bij de hier genoemde rijwielhandelaren. En is je 
verlichting al oké of net gerepareerd? Dan wel aanzetten om gezien te worden als je op pad 
gaat!” 
 
Voor meer informatie over VVN Katwijk kunt u terecht op de website https://vvn.nl. Klik daar 

aan ‘In je buurt’, kies ‘Zuid-Holland’ en ‘Katwijk’. Daar vindt u ook het jaarverslag 2019, maar 

ook meer lokaal nieuws in woord en beeld. 

Voor verdere informatie kunt u terecht bij Gerard Bol, voorzitter van het bestuur van de VVN  

Katwijk. Hij is bereikbaar op 06-36316703 en of gerardbol@live.nl 

Schoolfruit (herhaling) 

Van 9 november t/m 16 april krijgen uw kinderen op school gratis drie 

porties groente en fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-

Schoolfruit!  

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten 

fruit en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!  

De drie vaste groente- en fruit dagen worden: 

dinsdag, woensdag en donderdag 

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 .  

Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid groente en 

fruit per dag te halen.  

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt 

ondersteund door het Voedingscentrum. 

De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor 

de school en de ouders géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer 

lezen op www.euschoolfruit.nl.   

 

https://vvn.nl/
mailto:gerardbol@live.nl
http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief


  

Artikel Nieuwsbrief 

Webinar – Tieners en sociale druk & groepsdruk 

Op 19 november 2020 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin in samenwerking met 

Tischa Neve een Webinar over het ondersteunen van tieners bij sociale druk of groepsdruk. 

Het is bedoeld voor alle ouders met kinderen van 10 tot en met 18 jaar uit Hollands Midden. 

De puberteit is een roerige tijd. Jezelf leren kennen, je staande houden en je plek vinden 

tussen leeftijdsgenoten én omgaan met alle verwachtingen van ouders, anderen en sociale 

media. Er wordt steeds meer druk op jongeren gelegd en dat valt niet altijd mee. 

In dit Webinar geeft bekend kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve ouders 

praktische tips en staat ze stil bij de rol als ouder als tieners sociale druk of groepsdruk 

voelen. 

Dit Webinar vindt plaats op donderdag 19 november van 20.30 tot 21.30 uur. 

Aanmelden voor de gratis CJG-Webinar ‘Tieners en sociale druk & groepsdruk’ kan via 

www.cjgcursus.nl of via deze link. Er is een beperkt aantal aanmeldingen mogelijk. Na het 

Webinar is deze een maand terug te kijken. 

Agenda november – december    

✓ 12-11  Christiaan afwezig in verband met schoolleidersopleiding 

natuurlessen groep 3-5-8 

naschoolse activiteit Mad Science 

✓ 19-11  Christiaan afwezig in verband met schoolleidersopleiding 

naschoolse activiteit Mad Science 

✓ 20-11  groep 8 naar de hortus botanicus 

✓ 23-11  rapport komt mee naar huis 

✓ 26-11  Christiaan afwezig in verband met schoolleidersopleiding 

naschoolse activiteit Mad Science 

✓ 27-11  klassenfeest groep 8 

 

✓ 02-12  Christiaan controle leerplichtambtenaar juistheid verlofaanvragen  

ouders 

✓ 03-12  Christiaan afwezig in verband met schoolleidersopleiding 

naschoolse activiteit Mad Science 

✓ 04-12  sinterklaasviering; 

groep 1-4 les tot 11.45 uur, ’s middags vrij 

groep 5-8 continurooster tot 13.30 uur 

✓ 10-12  naschoolse activiteit Mad Science 

✓ 15-12  Christiaan extra afwezig in verband met schoolleidersopleiding 

✓ 17-12  kerstvieringen op school, in de groepen 

✓ 18-12  continurooster tot 11.45 uur voor alle groepen 

start kerstvakantie 

 

 

 

 

 

                                        Mad Science… 



  

Tot slot 

 

 

 

 
 
 
 

Komt u hier te staan? 

 
 

 
 

 

 
 
 

Komt u hier te staan? 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
Indien u denkt: ik wil het Ontdekplein mede mogelijk maken kunt u contact opnemen met 
Elma via elma.guijt@prohles.nl. In de volgende nieuwsbrief staat u dan naast deze kanjers 
van bedrijven. Van harte aanbevolen! 
 
Bent u ook zo benieuwd welk bedrag 
wij van de Rabobank gaan ontvangen? 
Houd dan de berichtgeving hierover 
goed in de gaten! Wij weten het al maar 
mogen het nog niet zeggen… 
Spannend! 
 
Groeten,  
 
Christiaan en Hergo. 
 

mailto:elma.guijt@prohles.nl

