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Oktober 2021
Interessante informatie:
vrijdag 1 okt
Schoolreis groep 3-8
maandag 4 okt
Locatieraad
Wijkles verkeer
Bezoek Michel de Boer
week 4 – 8 okt
Techniekweek
dinsdag 5 okt
Dag van de Leraar
woensdag 6 okt
Korfbaltoernooi
maandag 11 okt
Medezeggenschapsraad
woensdag 13 okt
Boekenmarkt
week 18 – 22 okt
Herfstvakantie
dinsdag 26 okt
Hoofdluiscontrole

Coronamaatregelen
Ook op onze school zijn de coronamaatregelen versoepeld.
Hieronder enkele punten:
* Hygiënemaatregelen als handen wassen, in de elleboog
hoesten/niesen blijven.
* Bij klachten, ook al is het mild, blijft een kind thuis en wordt
getest bij de GGD.
* Als een kind positief getest is, blijft het kind thuis. Het kind blijft
minimaal 7 dagen na het begin van de symptomen thuis en kan
weer naar school als het 24 uur klachtenvrij is.
* Als een kind positief getest is, gaat niet de hele groep in
quarantaine. Als er wel nauw contact geweest is in de privésfeer is
quarantaine wel mogelijk, ook als er meerdere besmettingen in een
groep zijn. We volgen hierin adviezen van de GGD.
* De 1,5 meter afstand binnen de school wordt los gelaten.
* Ouders kunnen weer meer in de school komen. Het brengen en
halen van de kleuters blijft zoals het nu is.
Geld voor goede doelen - verantwoording
Er is vorig schooljaar weer geld ingezameld voor goede doelen.
Hartelijk dank daarvoor! Helaas werd het schooljaar onderbroken
door een coronapauze, maar ondanks dat is er toch een bedrag van
€ 419,71 bij elkaar gespaard. De school draagt jaarlijks € 720,-af aan Woord en Daad voor onze 2 sponsorkinderen. Het tekort
hiervoor wordt door de school aangevuld.

Dag van de Leraar
Dinsdag 5 oktober is de jaarlijkse dag van de leraar. Met deze dag wordt het belang van
goede leraren benadrukt. Het is een dag waarop de leraar eens extra in het zonnetje gezet
kan worden voor al het werk wat binnen en buiten de school voor de leerlingen wordt gedaan.
Van het bestuur ontvangen alle leraren een cadeautje en het staat ouders vrij om ook een
blijk van waardering te geven. Juist in deze tijd moeten we zuinig zijn op onze goede leraren!
Welkom juf Bo
Vanaf de 2e week van dit schooljaar loopt juf Bo Vierhoven stage als onderwijsassistent. Juf
Bo volgt hiervoor een opleiding aan het Da Vincicollege in Gorinchem en woont in Langerak.
Zij is er op maandag en dinsdag en hoopt veel te kunnen leren, maar ze wil ook veel voor
leerlingen en leerkrachten betekenen. We heten haar welkom en wensen haar een leerzaam
schooljaar toe.
Hoofdluiscontrole
Na de herfstvakantie gaan we weer beginnen met de periodieke hoofdluiscontroles. Op
dinsdag 26 oktober staat de eerste controle gepland. Let u er op dat de hoofden die dag
gemakkelijk te controleren moeten zijn? Dus geen gel gebruiken en weinig extra’s in het
haar. De controle wordt verzorgd door Femke de Fijter, Sanne van der Voet en Barbera de
Bruin. Als u wilt meehelpen, kunt u zich bij één van hen aanmelden.

Kinderboekenweek
maandagmiddag 4 oktober
Michel de Boer komt naar school. Hij is vormgever en illustrator van kinderboeken. Hij is o.a.
de bedenker van het karakter van opa Knoest.
maandagmiddag 11 oktober
Mieke van boekhandel Miek-kado uit Giessenburg komt op school. Bij de kleuterklassen kiest
ze een boek waar ze het verhaal voorleest daarbij gebruik makend van knuffels van de
personages die in het boek voor komen. Een soort uitspelen van het boek met knuffels (ca
30 minuten). Bij de groepen 3 en 4 wil ze een sketch opvoeren waarin verschillende boeken
worden uitgespeelt/vertelt (ca. 30 minuten).
Bij groep 5 t/m 8 komt ze met een boekenkist in de klas en d.m.v. collages vertelt ze wat
over deze boeken en vervolgens zit daar een spel/puzzel als afsluiting bij (ca 40 minuten).
Van de boeken die ze in de klassen bespreekt/presenteert maakt ze een flyer die de kinderen
mee naar huis krijgen. Na schooltijd kunnen kinderen en ouders boeken aanschaffen bij haar
boekenkraam. Welkom!
woensdagmorgen 13 oktober
De boekenmarkt gaat weer door dit jaar. Twee leden van de oudercommissie komen helpen
met klaarzetten (om half 12). De boekenmarkt start om 12.00 uur. Kinderen die klaar zijn
met boeken (ver)kopen gaan terug naar hun eigen klas en gaan daar weer aan het werk.
Op blz. 10 van de Infogids vindt u meer informatie over de boekenmarkt.
Workshops
Op donderdag 8 oktober zal er in groep 3/4 een workshop verzorgd worden door GIGA
Molenlanden. Het gaat om de workshop Knoeien met zout en hij wordt binnen schooltijd
georganiseerd.
Op donderdag 29 oktober gaat er in groep 1/2 een serie van 4 lessen starten met als thema
Op reis met Amadeus. Deze muzikale lessen zullen door een leraar van GIGA Molenlanden
worden verzorgd en vindt binnen schooltijd plaats. Daarna volgen er nog lessen op 5, 12 en
19 november.
Ouderbijdrage
Begin september hebt u een brief ontvangen waarin we vragen om de ouderbijdrage 20212022 over te maken. Ruim 74% van de ouders heeft inmiddels betaald. Daar zijn we blij
mee! Voor de ouders die nog niet hebben betaald volgt hier nogmaals de informatie:
€ 35,- voor 1 kind, € 60,- voor 2 kinderen € 75,- voor 3 kinderen.
Bankrekeningnummer: NL88 RABO 0321 7300 11 o.v.v. naam van uw kind(eren).

Wijkles Verkeer

Op de jaarplanning en de kalender is de wijkles van het najaar niet aangegeven. Die les
gaat wel door. We zullen op maandag 4 oktober verkeerspraktijkles in Goudriaan houden.
De onderbouw maakt een wandeling en groep 5/6 maakt een fietstocht in Goudriaan.
Daarom moeten alle kinderen van groep 5/6 op maandagmiddag 4 oktober zeker op de
fiets naar school komen (en niet wandelend of op skeelers bijv.).
Bij de wandelingen zou het fijn zijn als een aantal van u kon assisteren, ofwel meelopen.
Bij elk van de groepen hebben we graag drie begeleiders erbij. Van tevoren krijgt u
informatie over hoe het uur in zijn werk gaat.
Deze keer worden we ook weer ondersteund door Miriam van der Geest,
verkeersleerkracht.
De tijden waarop de groepen aan de beurt zijn:
1/2 > Tussen 11 en 12 uur
5/6 > Tussen 13:15 en14:15 uur
3/4 > Tussen 14:15 en 15:15 uur
Als u kunt helpen (ook evt. bij een andere groep dan die waar uw kind in zit), laat het
weten, graag even een berichtje naar juf Esther!

Schoolreis
We hebben een heerlijke schoolreis naar Blijdorp achter de rug. De dag was veel droger dan
vooraf gedacht en files, waar we in onze planning rekening mee hielden, waren er helemaal
niet! Daarom arriveerden we ook een half uur eerder thuis dan gedacht.
Wie nog wil nagenieten van de foto’s verwijs ik naar de mail van juf Esther van 01-10-2021.
Herfstvakantie
Als de eerste 7 weken van het schooljaar voorbij zijn, is het herfstvakantie. Even een week
rust na 7 weken hard werken. Geniet er van! De herfstvakantie is van 19 t/m 23 oktober.

