
 

 

Nieuwsbrief 24 september 2020 

In de vorige nieuwsbrief vergat ik twee nieuwe kinderen te verwelkomen. Vera de Graaf, zusje van Manuel 

(groep 4) en Noa (groep 5). Vera zit in groep 1. Daarnaast is Liva de Graaf ook bij ons op school gekomen. Zij zit 

vanaf de start van het schooljaar in groep 2. Van harte welkom allebei!! 

Ook op onze school zijn er wellicht gezinnen voor wie de corona crisis veel (financiële) onzekerheden met zich 

meebrengt. Als school willen we graag betrokken zijn zodat de kinderen hiervan op school niet de gevolgen 

hoeven te ervaren. Denk hierbij aan een tegemoetkoming in de ouderbijdrage, een regeling rondom trakteren 

op de verjaardag enzovoort. Voor overleg kunt u altijd terecht bij onze intern begeleider Clara Lamberts 

(ibhettalent@vvgo.nl) of bij onze vertrouwenspersoon Paulien van Dijk (paulienvandijk@vvgo.nl). 

Trakteren?? Een vraag die nog wel eens gesteld wordt, is of de kinderen mogen trakteren. Dat was enige tijd 

niet de bedoeling maar, trakteren is toegestaan mits de traktatie voorverpakt is – bijvoorbeeld een ijsje.  

Verkoudheidsklachten: In de periode die achter ons ligt en de afgelopen week zijn verkoudheidsklachten nog 

steeds een terugkerende "plaaggeest". N.a.v. de persconferentie mogen alle neusverkouden kinderen weer 

naar school. Kinderen van wie een gezinslid koorts heeft, moeten thuis blijven (tot 24 uur klachtenvrij) evenals 

kinderen waarvan een gezinslid corona heeft (10 dagen quarantaine). Wij wensen iedereen natuurlijk van harte 

beterschap! 

De 'Dag van de Leraar' maandag 5 oktober is bedoeld als een feestdag voor alle leraren in 

Nederland. Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang van onderwijs. In 

Nederland wordt op deze dag de docent van het jaar bekend gemaakt.  

GSK-week: De GSK week op school kan doorgaan met het vertellen van de verhalen en het 
aanleren van de liederen. Het thema is: En toen.. de schepping. Deze liederen worden aangeleerd:   
 
Onderbouw: Ik woon in een cadeau 
 https://youtu.be/mMLgQwV53d4 
Bovenbouw: Ik ben 
https://youtu.be/SqxovqrExx4 
https://youtu.be/GtbhMeG2B_M 
Psalm 136:1 
 
Avondvierdaagse: De Week van de Avond4daagse is door de organisatie verzet naar 31 mei tot en met 4 juni 

2021. 

Agenda: 

GSK-week: 28 tm 11 oktober 

Herfstvakantie: 19 tm 23 oktober 

Studiedag:  27 oktober – kinderen groep 1 tm 8 vrij 
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