6 november 2020

Nieuwe leerling
We hebben er in groep 1/2a van juf Daniëlle en juf Erna weer een nieuwe leerling bij: Lisa.
Welkom en heel veel plezier bij ons op school Lisa!

Laatste opbrengst KiKa (Kinderen Kankervrij)
De kinderen van groep 6 waren vlak voor het bekend worden van ons nieuwe goede doel nog met
een aantal acties voor KiKa bezig. Die hebben ze nog voor dit doel afgerond. Ze hielden o.a. een
groots opgezette ‘lege-flessen-verzamelactie’. Die was een groot succes! Mede hierdoor hebben ze
met alle acties samen in korte tijd maar liefst € 204,62 verzameld! Echt klasse kanjers! Hier is KiKa
superblij mee!

Oktoberopbrengst WNF (Wereld Natuur Fonds)
We hebben afgelopen maand via de spaarvarkentjes in de klas in totaal € 29 voor het WNF
verzameld. Groep 4 had met € 21,40 de hoogste opbrengst en heeft dus nu de wisselbokaal.
Gefeliciteerd hiermee! Spaart u ook deze maand weer mee voor het WNF? Bedankt alvast!

Kwink, methode voor sociaal-emotioneel leren
In de komende twee weken gaat de onderbouw aan de slag met het thema ‘Vieren wat je al
kunt’, bij de midden- en bovenbouw staat het thema ‘Eigen kwaliteiten (leren) kennen’ centraal.

Herinnering opname Onderweg Naar De Regio
Aanstaande woensdag 11 november komt RTLXL bij ons op school televisieopnames maken voor hun
programma Onderweg Naar De Regio. Dit is een informatief programma waarin Adinda Kennedy en
Erik Burgers elke aflevering naar een ander deel van Nederland afreizen. Ze brengen een bezoek aan
de meest leuke en interessante plekken die ons land te bieden heeft.
In de aflevering waaraan wij meewerken willen Adinda en Erik o.a. laten zien dat het onderwijs ook
nog met andere zaken als stakingen en werkdruk e.d. bezig is. Wij zijn geselecteerd om mee de
successen in het onderwijs in beeld te brengen. Waarschijnlijk gaan ze vooral aandacht schenken aan
ons eigentijds onderwijs in een uitdagende omgeving, onze talentontwikkeling en ons pedagogisch
leefklimaat.
De aflevering waaraan wij meewerken wordt waarschijnlijk op zondag 6 december uitgezonden,
waarbij wij circa twee minuten uitzendtijd hebben. Hiervoor gaan ze door de hele school heen om
opnames te maken.
Het bovenstaande betekent dat we van alle ouders/verzorgers willen weten of hun kind woensdag
11 november gefilmd mag worden. Uw oudste kind heeft daarom in één van de eerste dagen na de
herfstvakantie een formulier meegekregen, waarin u kunt aangeven of u wel of geen toestemming

verleent. Mocht u het formulier nog niet ingevuld en ingeleverd hebben, dan zou het fijn zijn als u
het formulier alsnog in het weekend invult en het uw kind uiterlijk maandag 9 november in de ORbrievenbus in het halletje laat doen. De jongere kinderen mogen het formulier ook aan hun juf
geven.
Als we maandag geen formulier van u hebben ontvangen, gaan we er van uit dat u niet akkoord bent
en komt uw kind niet of onherkenbaar in beeld (bijv. alleen met de rug, dus niet met het gezicht
onherkenbaar gemaakt). Voor degenen die het formulier kwijt zijn, hebben we het als bijlage
bijgevoegd. We ontvangen het graag geprint terug.

Herinnering jaarvergadering OR en MR
Dinsdag 24 november is de jaarvergadering van de OR (ouderraad) en MR (medezeggenschapsraad).
U heeft dan de mogelijkheid tot het vaststellen van de OR- en TSO-realisatie 2019/2020 en het
goedkeuren van de begrotingen voor 2020/2021. Daarnaast geven de OR en MR u inzicht in hun
werkwijze en activiteiten van het afgelopen schooljaar en lichten ze hun plannen voor dit jaar toe.
Tevens bent u in de gelegenheid de OR- en MR-leden te (her)benoemen.
Vanwege de huidige RIVM-richtlijnen, kiezen we voor een digitale vergadering via Google Meet. De
vergadering start om 19.30 uur en duurt tot circa 20.00 uur.
We vragen u om u vooraf aan te melden, zodat we u tijdig een link kunnen sturen. Het zou fijn zijn als
u hierbij aangeeft waar uw interesse naar uitgaat: naar de algemene OR-presentatie, naar de
algemene MR-presentatie en/of de financiële agendapunten. Aanmelden kan tot woensdag 18
november via het adres ouderraad in Schoudercom.

Herhalingsoproep leden Kascontrolecommissie
We zijn nog steeds met spoed op zoek naar mensen die lid zijn of willen worden van de
oudervereniging en die bereid zijn om in elk geval één keer per jaar, maar als daar aanleiding toe is
ook tussentijds, de boekhouding van de ouderraad (OR) en de Tussenschoolse Opvang (TSO) te
controleren. U hoeft hier geen financiële achtergrond voor te hebben, maar enige affiniteit met
cijfers is wel handig. Het gaat in principe om een tijdsbesteding van circa twee uur per jaar, dit
schooljaar tussen nu en 24 november, andere schooljaren eind september. Belangstellenden kunnen
voor meer informatie contact opnemen met Hester Zuidema, via Schoudercom of via 06 -34 04 14
16.

Nieuwe beslisboom thuisblijven of naar school
Bijgaand treft u de vernieuwde versie van de beslisboom ‘Thuisblijven of naar school’ aan. Deze
beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor ouders en
medewerkers in de kinderopvang en het basisonderwijs. Met deze beslisboom kunt u beoordelen of
uw kind wel of niet naar school mag. Er is één beslisboom voor alle kinderen van 0 jaar t/m groep 8.

Gevonden kleding en voorwerpen
De wasmand met gevonden kleding en grote gevonden voorwerpen puilt weer uit! We hebben de
inhoud van de wasmand voor u op de foto gezet, zie onderstaande foto’s. Ook ons bakje met
kleine gevonden voorwerpen is vol. Daarom hebben we ook deze voorwerpen voor u op de foto
gezet. Mocht u op één van de foto’s kleding of voorwerpen van één van uw kinderen zien, dan
vragen we u om uw kind het kledingstuk of voorwerp uit de wasmand in het halletje of bij meneer
Jo of juf Nicolle op te laten halen. De ouders van de kinderen van de groepen 1 tot en met 3
kunnen de leerkrachten een berichtje via Schoudercom sturen, met het verzoek om het
kledingstuk of voorwerp aan hun kind mee te geven. De kledingstukken en voorwerpen die
donderdag 12 november niet zijn opgehaald, schenken we aan een goed doel. We gaan er van uit
dat u hier begrip voor heeft!

Doorgeven wijzigingen in uw contactgegevens
Denkt u er aan om wijzigingen in uw contactgegevens, zoals veranderingen van (mobiele)
telefoonnummers en uw mailadres(sen), tijdig door te geven aan juf Nicolle? Dan kunnen wij
u altijd bereiken als dat nodig is. Juf Nicolle is bereikbaar via Schoudercom en
nicolle.deboer@stichtingtalentis.nl. Dank alvast voor uw medewerking!

We zoeken nog steeds invaloverblijfkrachten!
We hebben nog steeds een tekort aan invaloverblijfkrachten. We zoeken daarom nieuwe mensen,
die de vaste overblijfkrachten ingeval van ziekte e.d. kunnen vervangen. Dit kunnen ouders zijn,
maar ook personen uit uw netwerk.
Wat verwachten wij van u als overblijfkracht?
∙ dat u tijdens de TSO de aanwezigheid van de kinderen registreert en toezicht houdt ∙
dat u vier keer per jaar deelneemt aan het TSO-overleg
∙ dat u meedoet aan de jaarlijkse scholingsactiviteiten.
Wat hebben wij overblijfkrachten te bieden?
∙ een belastingvrije vergoeding van € 10,= per keer dat u toezicht houdt
∙ gratis overblijven van uw eigen kind(eren) op de dag dat u toezicht houdt ∙ gratis overblijven van
uw eigen kind(eren) op alle dagen van de week als u minimaal twee dagen per week als
overblijfkracht op school bent
∙ een jaarlijkse TSO-scholing
∙ een jaarlijkse EHBO-scholing.
Heeft u zelf belangstelling of weet u iemand die belangstelling heeft?
Dan kunt u of degene die u weet voor verdere informatie en/of het maken van een afspraak om
een keer mee te lopen contact (laten) opnemen met onze TSO-coördinator, Francis Coense. Francis
is bereikbaar via franciscoense@hetnet.nl en via 06 - 46 39 24 97.

Gezonde tussendoortjes
We hebben de rubriek ‘Gezonde traktaties’ voorlopig laten vervallen, omdat de kinderen vanwege
het coronavirus alleen op per stuk verpakte, gekochte traktaties mogen trakteren (zoals een
waterijsje of een zakje chips). Leuke traktatietips zijn nu dus niet zo zinvol, maar tips voor gezonde
tussendoortje wel! Daarom deze keer weer een tip voor een gezonde snack.
Gezonde mueslibollen

Wat heeft u nodig?
● 150 gram meel naar keuze (boekweit-, noten-, spelt- of volkorenmeel)
● 1 theelepel bakpoeder
● 1 theelepel kaneel en/of 6 druppels vanille-extract
● 50 gram fijngehakte gemengde noten
● 50 gram rozijnen
● 1 ei
● 150 gram verse roomkaas (of kwark of Griekse yoghurt).
Hoe maakt u het?
● Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius.
● Meng het meel, het bakpoeder, de kaneel en/of het vanille extract in een grote kom.
● Voeg de fijngehakte noten, de rozijnen, het ei en de roomkaas, kwark of Griekse yoghurt toe.
● Meng het geheel tot een deeg.
● Bedek een ovenplaat met bakpapier.
● Maak uw handen nat en rol vijf bolletjes van het deeg.
● Verdeel de bolletjes over de ovenplaat.
● Verwarm ze circa 20 minuten in de voorverwarmde oven.
Voor een vegan variant van deze gezonde mueslibollen kunt u het ei vervangen door een rijpe
geprakte banaan en de roomkaas door plantaardige roomkaas of plantaardige yoghurt.
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