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Nieuwsflits HVL 2  - vrijdag 24 september 2021 

Agenda 

• ma 04.10.2021: Dierendag 

• di 05.10.2021 15:30-16:30u: Meemaaksessie 1 

• di 05.10.2021 19:00-20:00u: Informatieavond/Webinar voor ouders - thema: Digiwijzer 

• wo 06.10.2021 t/m vr 15.10.2021: Kinderboekenweek - thema: 'Worden wat je wil 

• ma 11.10.2021: MR vergadering 

• do 14.10.2021 & vr 15.10.2021: Schoolfotograaf 

• ma 18.10.2021 t/m vr 22.10.2021: Herfstvakantie  - school gesloten 

Van de Directie 

Versoepelingen m.i.v. 25 september 
Zoals u ongetwijfeld ook heeft meegekregen treden er vanaf zaterdag 25 september een aantal 

versoepelingen op. De 1,5 meter afstand hoeft niet meer, maar wordt nog wel als verstandig gezien.  

Het kabinet geeft ook aan om de versoepelingen in november te evalueren. Er wordt dan opnieuw 

gekeken naar welke regels er nog nodig zijn. Of dat er weer strengere regels moeten komen. Laten 

we hopen dat dat laatste niet nodig is. 



2 
 

Op het schoolplein en in de school gaan wij ook versoepelen. Dit gaan wij gefaseerd en in stapjes 

doen. 

Versoepelingen regels brengen & halen / schoolplein 
De komende vier schoolweken (3 weken tot de herfstvakantie en 1 week daarna) gelden de 

volgende afspraken:  

• Met ingang van maandag 27 september mogen alle ouders weer op het schoolplein komen. 

• De 1,5 meter afstand regel vervalt. 

• Er is geen eenrichtingsverkeer meer. 

• We hanteren nog wel de corona schooltijden (gespreid dus). 

• De kinderen van de groepen 4 t/m 8 gaan via de voordeur naar binnen. 

• Tot aan de herfstvakantie staan de leerkrachten van de groepen 3 's morgens nog buiten om 

de kinderen op te vangen. Zij lopen met de kinderen naar binnen. Aan het einde van de dag 

lopen zij samen met de kinderen naar buiten naar de verzamelplaats. 

• De kleuters worden gebracht en gehaald via de buitendeur van de klas aan de zijkant van het 

gebouw. 

• De leerkrachten van de groepen 4 lopen 's middags mee met de klas tot aan de voordeur. 

• De leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 nemen afscheid van de kinderen bij het klaslokaal. 

• De achterdeuren blijven gesloten m.u.v. de gymingang. 

• Gymt uw kind als eerste 's morgens, dan gaan deze kinderen via de achterdeur (gymingang) 

naar binnen. De eigen leerkracht vangt de kinderen op bij de deur. 

• Gymt uw kind als laatste 's middags, dan komen deze kinderen via de achterdeur 

(gymuitgang) naar buiten aan het einde van de schooldag. 

Regels in de school 
Wij vinden het belangrijk dat ouders weer een kijkje in de school en in de klas kunnen nemen. 

Ouders mogen volgens onderstaand rooster 's ochtends 1 keer per week mee met hun kind naar de 

klas. We hopen op deze manier alle ouders de mogelijkheid te bieden om een keertje te komen 

kijken. 

Ma 27 sept Groepen 1/2 Ma 4 okt Groepen 3 

Di 28 sept Groepen 3 Di 5 okt Groepen 4 

Wo 29 sept Groepen 4 Wo 6 okt Groepen 5 en 7 

Do 30 sept Groepen 5 en 7 Do 7 okt Groepen 6 en 8 

Vr 1 okt Groepen 6 en 8 Vr 8 okt Groepen 1/2 

 

Ma 11 okt Groepen 4 Ma 25 okt Groepen 5 en 7 

Di 12 okt Groepen 5 en 7 Di 26 okt Groepen 6 en 8 

Wo 13 okt Groepen 6 en 8 Wo 27 okt Groepen 1/2 

Do 14 okt Groepen 1/2 Do 28 okt Groepen 3 

Vr 15 okt Groepen 3 Vr 29 okt Groepen 4 

 

De belangrijkste verandering m.b.t. de quarantaine 
Vanaf 20 september zijn de quarantaineregels aangepast. Als een kind in de klas besmet is met het 

coronavirus hoeft niet meer de hele klas in quarantaine. Alleen de positief geteste leerling gaat in 

quarantaine. Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog wel adviseren 

om de hele klas in quarantaine te laten gaan. Zodra er een besmetting is, ontvangen wij instructies 
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van het scholenteam van de GGD i.v.m. het bron en contactonderzoek (BCO). Per situatie kunnen de 

instructies dus verschillend zijn.  

Digiwijzer Webinar voor ouders 
Vanaf maandag 27 september zullen de groepen 5 t/m 8 gastlessen 

krijgen over digitale veiligheid. TikTok, Snapchat, WhatsApp of 

YouTube. De vraag is niet meer of, maar hoelang de kinderen er 

gebruik van maken elke dag. Bewust zijn van en weerbaar worden 

voor de wereld van Social Media staat centraal binnen deze lessen. In 

totaal zullen er over een periode van een aantal weken drie lessen in 

dit thema worden gegeven.  

We willen u als ouders en verzorgers ook graag meenemen in dit 

thema. Op dinsdag 5 oktober is er voor u een Webinar georganiseerd. 

De bovengenoemde apps en andere onderwerpen, die ook in de 

klassen worden behandeld, krijgen de aandacht. U weet dan van de 

voordelen, maar ook de gevaren. Zo is de driehoek school-ouder-kind 

voor dit onderwerp meteen een gouden driehoek.  

Informatie over de manier van inloggen voor deze Webinar ontvangt u volgende week. 

Culturele workshops op vrijdag 15 oktober  
Op vrijdag 15 oktober worden er in alle groepen workshops gegeven in 

het kader van het festival De Betovering. 

Een workshop zal per klas ca. 60-75 minuten duren. De workshop wordt 

geheel verzorgd en er zullen ook acteurs aanwezig zijn. De culturele 

workshop zijn een leuke afsluiting van de Kinderboekenweek en een 

mooi begin van de herfstvakantie. De kinderen ontvangen ook allemaal 

een voucher om Amare (huis voor cultuur, educatie, events en 

ontmoeting) te bezoeken. 

 

Personele ontwikkelingen 
Er zijn op dit moment drie leerkrachten die niet of niet volledig werken i.v.m. ziekte. Wij zijn bijna 

dagelijks bezig om de puzzel weer rond te krijgen. Het lerarentekort is bijzonder groot! 

• Juf Samantha (1/2E) is aan het re-integreren en wordt zoveel mogelijk ondersteund door juf 

Anouk en/of stagiaires uit de andere kleutergroepen. 

• Juf Sharona (1/2F) is voorlopig nog ziek. We hebben voor de komende weken de vervanging 

rond en de ouders zijn hierover geïnformeerd. 

• Juf Berber (6C) is aanstaande vrijdag weer op school. Ze zal in eerste instantie een ochtend 

draaien. We zijn blij haar vrijdag weer te zien. De middag worden de kinderen verdeeld. 

Daarnaast zijn er ook nog leerkrachten om andere redenen afwezig. 

• Juf Jikke (8A) heeft vandaag een GMR dag, meester Michiel staat vandaag voor de klas en de 

muzieklessen gaan niet door. 

• Juf Sterre (6A) heeft vanaf 27 september t/m 7 oktober zorgverlof opgenomen. De 

vervanging voor deze groep is rond en ouders zijn geïnformeerd. 
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• Juf Mylène (4A) trouwt op 1 oktober. Zij neemt verlof op 30 september en 1 oktober en 

wordt vervangen door juf Marella. 

• Juf Angelique heeft op 30 september verlof vanwege een bijzondere gebeurtenis. Haar klas 

wordt opgevangen door juf Joline. 

We willen uiteraard alle collega's bedanken voor hun flexibiliteit en extra inzet . 

Groenraad 

Dierendag 
Op 4 oktober vieren we de verjaardag van onze schooldieren. Alles 

staat dan in het teken van geiten, varkens, konijnen, kippen en 

kikkers! We gaan de Dierenwei die dag versieren en heb je kleren 

met een dier erop, trek die dan vooral aan! 

Niet alleen zetten we de schooldieren in het zonnetje, tegelijkertijd 

is dit hét moment om de jaarlijkse dierenbijdrage over te 

maken. Van dit geld bekostigen we alles om de dieren zo goed en 

verantwoord mogelijk te kunnen verzorgen. Denk daarbij niet 

alleen aan de kosten voor het voer, stro en hooi maar ook aan 

dierenarts-, registratie-, schoonmaak- en reparatiekosten. Ook zijn 

er andere hekken in de wei nodig en een grotere varkensstal, 

nieuwe bezempjes  en harken en emmertjes. Door het dagelijks 

intensieve gebruik is er al weer aardig wat versleten! 

Voor die bijdrage ontvangen alle ouders/verzorgers uit handen van de eigen kinderen volgende 

week een flyer met een QR-code. Mocht je QR-code willen omzeilen dan kan er een bijdrage ook 

overgemaakt worden op NL56 INGB 0007 2340 48 t.n.v. DHS Het Volle Leven o.v.v. dierendag. 

Bij voorbaat alvast bedankt! 

Schoolbibliotheek 

Hulpouders gezocht 
Onze prachtige school beschikt over een eigen bibliotheek waar kinderen de grappigste, 

spannendste, ontroerendste en interessantste boeken kunnen lenen. Deze geweldige bieb kan 

echter alleen open als er voldoende hulp is van ouders. De schoolbieb is nog op zoek naar 

vrijwilligers die het leuk vinden om een dagdeel te komen helpen, zodat de bieb elke dag van de 

week open kan om onze kinderen te voorzien van de tofste kinderboeken. Lijkt het je leuk om te 

komen helpen? Stuur dan een berichtje via Social Schools naar juf Jikke. 

Spaar mee 
Steun onze bibliotheek met je (online) aankoop: 

lever je kassabon in op school en spaar daarmee 

voor tegoed op de aankoop van boeken voor de 

schoolbieb.  

Voor tips: www.paagman.nl/kinderboekenweek U kunt de kassabon meegeven aan uw kind en laten 

inleveren bij de administratie of de eigen leerkracht. De afgelopen jaren hebben we met deze actie 

mooie boeken kunnen aanschaffen. Hartelijk dank alvast! 

https://www.paagman.nl/kinderboekenweek

