Nieuwsbrief Nr.2.
Schooljaar 2020-2021.
Vrijdag 04.09.2020.
1. Algemene mededelingen.
Typecursus.
Elk jaar, bij de start van het nieuwe seizoen, krijgen we als school aanbiedingen van
verschillende organisaties voor een typecursus voor kinderen uit de bovenbouw (groep 67 en 8). Eén van de aanbieders is LOIKidzz. Kwalitatief een goede aanbieder. Vandaar dat
de informatie over deze typecursus op de Akkerweg en de Sparrenlaan beschikbaar is voor
ouders. Onze school is slechts ‘doorgeefluik’. De aanmelding en (financiële) afhandeling
wordt door ouders rechtstreeks met LOIKIdzz gedaan. Vraagt u er, via uw kind, gerust
naar bij de stamgroepleider of mail rechtstreeks naar de stamgroepleider van uw kind.
Bijbelverhalen in september.
Op de Kring gebruiken we voor ons godsdienstonderwijs de
methode Kind op Maandag. Deze methode bevat een aantal
Bijbelverhalen per week die we aan kinderen vertellen. Daarnaast
zijn er verwerkingen, gespreksideeën voor de leerkracht, dramaopdrachten en spelvormen.
Deze week en volgende week vertellen we verhalen uit het boek
Exodus. Het thema deze week was ‘Wat is jouw plek?’ Volgende
week is het thema ‘Ik zal er zijn.’
Een overzicht van
 Exodus 1:
 Exodus 2:
 Exodus 3:
 Exodus 3:
 Exodus 4:
 Exodus 5:

de vertellingen:
Een nieuwe koning in Egypte.
1-10: Het biezen mandje.
Mozes moet vluchten.
1-12: Mozes geroepen.
1-17: Mozes wil niet.
1-9: Naar de farao.

RECTIFICATIE studiedagen.
In de eerste nieuwsbrief van vorige week stond een overzichtje van de geplande
studiedagen voor 2020-2021. Op verzoek van ouders hadden we de laatste studiedag al
voor de zomervakantie gewijzigd, alleen was de oude datum nl. 21 juni weer in het schema
vermeld. Daarom:
Studiedag nummer 8 is verplaatst van 21 juni naar 11 juni 2021.
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Dit omdat er in die week ook avondvierdaagse is. Na vier avonden lopen zijn alle kinderen
dan op vrijdag vrij. En dat is best lekker in zo’n drukke periode van het schooljaar.









Studiedag 1: 25 september 2020
Studiedag 2: 5 oktober 2020 (Stichtingsstudiedag)
Studiedag 3: 16 oktober (vrijdag voor de herfstvakantie)
Studiedag 4: 9 november 2020
Studiedag 5: 11 december 2020
Studiedag 6: 18 januari 2021
Studiedag 7: 12 maart 2021
Studiedag 8: 11 juni 2021

Excuses voor het misverstand. Uw samensteller van deze nieuwsbrief bevond zich nog wat
in de vakantiemodus.
Schoolapp en Schoudercom.
Het is de bedoeling om eind van dit kalenderjaar te stoppen met Schoudercom. Daarvoor
in de plaats komt dan de schoolapp. De voorbereidingen om de app te vullen en in gebruik
te nemen lopen momenteel. Onze collega/ICTer Maartje is met zwangerschapsverlof en
Sander en Viola nemen tijdelijk haar taken over. Met elkaar proberen we de uitrol van de
nieuwe app zo soepel mogelijk te laten verlopen. Fijn wanneer u in de komende weken een
poging waagt de app te downloaden op uw telefoon. Voor de zomervakantie en in de 1e
nieuwsbrief van dit jaar kon u de handleiding daarover lezen. Viola en Sander overleggen
in welke vorm zij u kunnen helpen wanneer u vragen heeft of problemen ervaart. Deze
week is onze eerste week, we starten op met de groepen, maar we komen hierop terug.
Voorlopig ontvangt u deze nieuwsbrief nog via Schoudercom. Ook alle nieuwe ouders zijn
inmiddels aangesloten. Mocht u, ondanks onze inspanningen, merken dat u de nieuwsbrief
niet heeft ontvangen dan horen wij dat graag. Astrid (administratie) checkt dan uw
contactgegevens en voegt u (opnieuw) toe. Mailt u Astrid gerust bij vragen over
Schoudercom: administratie@dekringdriebergen.nl
Hoofdluiszakken afgeschaft.
Vele jaren lang werden hoofdluiszakken
op basisscholen gebruikt om er een jas
in te stoppen bij binnenkomst van de
kinderen. Deze maatregel heeft de
hoofdluis echter niet verdreven uit de
scholen. De effectiviteit van de zakken is
nooit bewezen en daarom hebben we
besloten de zakken af te schaffen.
Volgens het Landelijk Steunpunt Hoofdluis krijg je namelijk alleen luizen door direct haarop-haar contact met iemand die hoofdluis heeft. Luizen wandelen dan van het ene hoofd
naar het andere. Vliegen of springen kunnen ze niet. Zonder hoofd om op te wonen hebben
luizen geen eten en geen warmte. Dat houden ze maximaal 8-24 uur vol. Daarna drogen
ze uit en gaan dood. Onze beide locaties zijn daarom na elk weekend weer helemaal
hoofdluisvrij.
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‘Luizen worden hoofdzakelijk via haar-haarcontact overgebracht, er zijn weinig
aanwijzingen voor verspreiding via de omgeving. Ook het effect van een luizencape op de
verspreiding van hoofdluis is niet wetenschappelijk aangetoond. Dit is de reden waarom
wij luizencapes niet aanraden.’ Bron: RIVM, Hoofdluisrichtlijn.
Wat te doen bij hoofdluis? Kammen, kammen en nog eens kammen. Hoe dat het beste
werkt ziet u in het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=HNkgAIxy1zo
Nieuwsbrief de Kring.
De nieuwsbrief van de Kring verschijnt regelmatig om u goed te informeren over allerlei
praktische- en inhoudelijke zaken op en rond de Kring. In principe verschijnt deze
nieuwsbrief elke twee weken. Toch kan het zijn dat we u zaken te melden hebben die we
belangrijk vinden en eerder aan u willen doorgeven. In dat geval verschijnt de nieuwsbrief
eerder. Deze tweede nieuwsbrief is daar een voorbeeld van. We vinden het belangrijk u
up-to-date te houden en snel met u te communiceren.
Deze nieuwsbrief bestaat uit vier blokken:
 Het algemene gedeelte met informatie voor zowel de Akkerweg als de Sparrenlaan.
 Een blok ‘mededelingen locatie Akkerweg.’
 Een blok ‘mededelingen locatie Sparrenlaan.’
 Een blok ‘uit de mailbox.’
_______________________________________________________________
2. Mededelingen locatie Akkerweg.
Ouders welkom op het plein aan de Akkerweg.
Tussen de voetbalkooi en de sportaccommodatie is een
brede, grijze streep zichtbaar. Deze streep markeert de
ruimte die ouders kunnen gebruiken om met hun kind(eren)
mee te lopen op het plein. Binnen het hek is het veiliger
wegbrengen en wachten dan daarbuiten. U hoeft dus niet
meer buiten het hek te wachten.
Zorgt u zelf wel voor voldoende onderlinge afstand? Dank
daarvoor.

Tweede foto van de Akkerweg toont de verwijderde
boomwortels van Platanen. Het tegelwerk rond de
zandbak werd door deze boomwortels omhoog gedrukt
waardoor er gevaarlijke, opstaande randen ontstonden.
Martijn van Raaij heeft, op zijn vrije zaterdag, delen van
het straatwerk verwijderd, de wortels afgezaagd en het
straatwerk
daarna
weer
strak
getegeld.
Geen
struikelgevaar meer voor alle gebruikers van het plein. Martijn heeft ook een bigbag met
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zand besteld om de zandbak weer aan te vullen. Onze kleuters (en de collega’s) zijn daar
heel blij mee. Heel veel dank daarvoor!!
_______________________________________________________________
3. Mededelingen locatie Sparrenlaan.
Afwezigheid Marianne en Peiling AVS onder 600 schoolleiders.
Op de Sparrenlaan hebben we inmiddels de eerste ervaringen opgedaan met een
ziekmelding in het kader van de coronaregels. Juf Marianne (stamgroep 6-7-8) meldde
zich woensdagavond ziek met keelpijn en verkoudheidsklachten. Zij vond dit heel erg
vervelend maar de regels schrijven voor dat een leerkracht dan niet meer mag komen
werken. Omdat leerkrachten geen voorrang meer krijgen bij de afname van een
coronatest, moest zij achteraan aansluiten in de wachtrij. Zaterdag wordt zij getest en
binnen 48 uur is er een uitslag.
Omdat er gisteren geen vervanging beschikbaar was moesten we de groep naar huis toe
sturen. Vrijdag was ‘onze’ oud-collega Pien beschikbaar en heeft de groep overgenomen.
Mogelijk moet er ook voor maandag nog vervanging komen.
Onze zorgen over het bovenstaande zijn zorgen die in het hele land spelen. De combinatie
van (begrijpelijke) coronamaatregelen en het lerarentekort vormen de kern. Een peiling
van de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) onder 600 schoolleiders geeft een
inkijkje in de zorgen over ventilatie, vervanging, testbeleid, mondkapjes, continuïteit en
kwaliteit. De link hieronder informeert u verder:
https://avs.nl/actueel/nieuws/voldoende-personeel-grote-zorg-voor-schoolleiders/
_______________________________________________________________
4. Uit de mailbox.
1. Nederland op nummer 1 in onderzoek naar welzijn van kinderen (UNICEF).
Goed nieuws: in het onderzoek naar hoe het met kinderen gaat op het gebied van
mentale- en fysieke gezondheid staat Nederland op nummer 1.

Het UNICEF-rapport ‘Report Card 16’ onderzocht de mentale en fysieke gezondheid van
kinderen tussen de 0 en 18 jaar in de 41 meest welvarende landen. Er werd ook gekeken
naar hun sociale vaardigheden, hun lees- en rekenniveau en hoe het gaat op school.
Nederland staat op de eerste plaats. In vergelijking met de andere landen gaat het goed
met kinderen in ons land. In de meeste landen blijkt iets minder dan 80 procent van de
kinderen tevreden met hun leven. Nederlandse kinderen zijn het meest tevreden, gevolgd
door Mexico en Roemenië. In Turkije zijn kinderen, met 53 procent, het minst tevreden,
gevolgd door Japan en Groot-Brittannië. Pesten en het gebrek aan hulp van familie spelen
hierbij een grote rol.
Ondanks dat het goed gaat in Nederland, benadrukt het rapport dat geen enkel land op
alle thema’s hoog scoort. Opgroeien in een welvarend land blijkt geen garantie voor een
gelukkig en gezond leven waarbij goed onderwijs vanzelfsprekend is. ‘We weten uit ons
recente Geluk onder Druk-onderzoek dat Nederlandse jongeren de meeste stress ervaren
door schooldruk. Naarmate die schooldruk groter wordt, ondervinden jongeren meer
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emotionele problemen en minder levenstevredenheid. Daar komt de coronacrisis nog
bovenop,’ zegt Suzanne Laszlo, directeur UNICEF Nederland.

2. Van harte welkom op het Kinderconcert zaterdag 12 september 14.00 uur in
theater Maitland (landgoed De Horst).
Docenten van de Muziekcirkel Driebergen vertellen en spelen het muzikale sprookje van
Hans en Grietje met een strijkkwartet, blazers, piano, verteller en spelers. Dit is voor
kinderen vanaf 6 jaar (jongere kinderen mogen mee) en gratis toegankelijk voor iedereen.
Na de voorstelling zal er een instrumentenmarkt zijn waarbij de kinderen de verschillende
instrumenten kunnen uitproberen en vragen aan de docenten kunnen stellen. Graag ook
hier de gepaste afstand van 1,5 meter in acht nemen.
Locatie van deze muziekvoorstelling is theater Maitland op landgoed De Horst. Dit is te
bereiken via de ingang aan de Horstlaan 1.
Let op: we vragen u voor het Kinderconcert (zoals alle concerten van het Muziekfestival
Utrechtse Heuvelrug) vooraf te reserveren via www.muziekfestival-uh.nl
Voor het welzijn van bezoekers, musici en medewerkers hanteren we de
veiligheidsmaatregelen vanuit de rijksoverheid en het RIVM. Volg ter plekke de
aangegeven gedragsregels op en de aanwijzingen van de medewerkers van theater
Maitland.
Meer

informatie

over

het

Muziekfestival

Utrechtse

Heuvelrug

tijdens

Monumentendagen Driebergen-Rijsenburg:www.muziekfestival-uh.nl
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