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Vooraf
In deze nieuwsbrief praten we u
weer bij over het laatste nieuws in
en rondom school.
Informatiefilmpjes
We hopen dat u het
informatiefilmpje van de klas van uw
kind(eren) inmiddels heeft bekeken.
Alternatieven verzinnen in deze
corona-tijd levert soms ook een leuk
alternatief op. Dat geldt zeker voor
de filmpjes die we voorbij hebben
zien komen. Bedankt voor jullie
creatieve inzet, kinderen, meesters
en juffen!
Kamp groep 8
Groep 8 is deze dagen op kamp. Fijn
dat het mogelijk is om (met her en
der wat aanpassingen) toch in deze
tijd 2 nachten weg te gaan.
We krijgen al leuke en gezellige
foto’s binnen!
\

Thuisblijfregels kinderen
Sinds deze week zijn de
thuisblijfregels voor de kinderen van
7 t/m 12 jaar aangepast en gelijkgetrokken met jonge kinderen.
Hieronder een korte samenvatting
voor kinderen in basisonderwijs:
 Heeft uw kind
verkoudheidsklachten (zoals
loopneus, neusverkoudheid,









niezen of keelpijn) of bekende
hooikoortsklachten, dan mag hij
of zij naar school.
Heeft het kind andere klachten,
die bij COVID-19 kunnen
passen, zoals koorts,
benauwdheid of (meer dan
incidenteel) hoesten, dan moet
hij of zij thuisblijven tot de
klachten 24 uur over zijn.
Heeft iemand in het huishouden
koorts en/of benauwdheid? Dan
blijft iedereen in het huishouden
thuis.
Als iemand in het
huishouden positief is getest op
COVID-19, blijft iedereen in het
huishouden thuis.
Komt het kind terug uit een
gebied dat een oranje of rood
reisadvies heeft vanwege
corona of krijg je -als ouder- een
notificatie met de
Coronamelder-app, dan mag het
kind gewoon naar school.

Vervanging en lesuitval
Uiteraard gelden voor de
leerkrachten de thuisblijfregels voor
volwassenen. Dat betekent dat zij bij
verkoudheidsklachten in eerste
instantie thuis moeten blijven.
U begrijpt dat het gevolg is dat zich
meer collega’s ‘ziek’ moeten melden
dan gewoonlijk. Sinds deze week
mogen we gebruik maken van de
voorrangsregeling op testen bij de
GGD. Maar ook dan zijn we
minimaal 1 dag verder en moeten
we vaker dan normaal vervanging
regelen voor een groep.

Hierbij delen we de stappen die wij
nemen in geval van (onverwachte)
afwezigheid van de leerkracht:
 In eerste instantie zullen we
altijd proberen een
(inval)leerkracht te vinden die
deze dag(en) voor zijn/haar
rekening wil nemen.
 De tweede mogelijkheid is, dat
we de groep verdelen over
andere groepen. De kinderen
gaan deze dag zoveel mogelijk
zelfstandig aan het werk.
 Als een groep al meerdere
dagen is verdeeld óf verdelen is
op een bepaalde dag niet
mogelijk, moeten we er in het
uiterste geval voor kiezen om de
betreffende klas een dag thuis
te laten.
Op zo’n thuisdag proberen we
de kinderen (afhankelijk welke
groep) een dagtaak te geven,
zodat ze een paar vakken thuis
zelfstandig kunnen maken. We
doen ons best om dit soort
dagen te blijven voorkomen,
maar we hopen ook op uw
begrip als het een keer niet
anders kan.
Voor mededelingen op korte termijn
gebruiken we Parro. Als u nog niet
bent gekoppeld aan de groep(en)
van uw kind(eren), wilt u dit dan (in
samenwerking met de
groepsleerkracht) in orde maken?
Bereikbaarheid
Het is nog steeds niet mogelijk om
als ouders spontaan de school
binnen te lopen. Toch willen we

voor u goed bereikbaar zijn voor
eventuele vragen en/of overleg.
U kunt ons op schooldagen (voor
leerkrachten na schooltijd) bellen.
De groepsleerkrachten lezen op hun
werkdagen regelmatig hun mail.
Ook zijn ze (op hun eigen
werkdagen) bereikbaar via Parro.
Maakt u hier gerust gebruik van.
Wijzigingen gegevens
Bent u recent verhuisd? Heeft u een
nieuw (mobiel) telefoonnummer? Is
uw e-mailadres gewijzigd?
Geeft u het dan alstublieft aan ons
door. Regelmatig komen wij
erachter dat de gegevens in onze
administratie niet meer kloppen.
Mail uw wijziging door naar:
administratie@kbskootwijkerbroek.nl

Overblijfbonnen
Als uw kind niet structureel
overblijft op school en u wilt
incidenteel gebruik maken van de
tussenschoolse opvang, dan vragen
wij u om per overblijfmoment met
een overblijfbon te ‘betalen’.
Deze bonnen zijn te koop, 10 stuks
voor €15,Omdat u momenteel niet spontaan
bij ons binnen kunt lopen, kunt u de
bonnen verkrijgen door het bedrag
(€15,-) gepast in een envelop te
stoppen, voorzien van uw naam. Uw
kind kan de envelop aan de
groepsleerkracht geven. We
proberen dit z.s.m. in orde te maken
en u ontvangt dan via uw kind de
overblijfbonnen in een envelop.
Gezonde dagen
Vanaf volgende week willen we
weer gaan letten op onze gezonde
dagen. We vinden het belangrijk om
gezond eten te stimuleren, daarom
willen u vragen om op woensdag,
donderdag en vrijdag iets mee te
geven voor de pauzehap om
10.30 uur.

Gezonde dagen
woensdag - donderdag - vrijdag
Daarnaast zien we weleens dat
kinderen snoep in hun
broodtrommel hebben tussen de
middag. Wilt u de volgende keer een
gezond extraatje toevoegen aan de
lunch? (Denk aan komkommer,
tomaat, kaas of worst.)
Alvast bedankt!
Schoolfruit
Ook dit jaar zijn we weer ingeloot
voor het EU-schoolfruit!
Het start in week 46 (9 t/m 13
november). Dit programma duurt 20
weken. De kinderen krijgen in die
periode drie dagen in de week gratis
fruit.
Afscheid Tiemen
In een eerder bericht schreven we al
dat onze conciërge Tiemen
binnenkort afscheid van ons zal
nemen. Per 1 november treedt hij
uit dienst.
Uiteraard zal er voor die tijd nog een
afscheidsfeest georganiseerd
worden. Hieronder licht Tiemen zelf
zijn vertrek toe.
Na vele gezellige jaren kwam er een
nieuwe uitdaging op mijn pad. Een
baan waarin ik de hele dag kan doen
wat ik als conciërge altijd het leukste
vond: het onderhoud en opknappen
van gebouwen. Dit ga ik doen als
facilitair medewerker bij BSO+ De
Loofles. Ik ga de kinderen en
collega’s zeker missen en hoop een
zeker zo leuke werksfeer tegen te
komen in mijn nieuwe baan.
Tiemen

Klassenouders
Fijn dat er ook dit schooljaar weer
ouders zijn die de
groepsleerkrachten extra willen
ondersteunen bij verschillende
activiteiten en/of het regelen van
ouderhulp in de klas.
Hieronder vindt u de klassenouders
van dit jaar:
Gr.

Naam

1a
1/2b

Angela Top
Desiré Veldhuizen
Jannie v.d. Pol
Laura Teunissen
Gerrita v Veldhuizen

1/2c
3
4
4/5
5
6
7
7/8
8

Marieke v Huigenbos

Ilse Spelt
Netty Meijers
Jantine de Jong
Tamara vd Loenhorst
Marieke vd Loenhorst

Janneke Bouw

Ouder
van
Guusje
Fleur
Wim
Bram
Julia
Anne
Twan
Nathan
Sjors
Coen
Fleur
Jan

Bijbelverhalen
Hierbij het bijbelrooster voor de
komende weken.
Week 40
 Hagar en Ismaël
 Hoog bezoek voor Abram
 Sodom en Gomorra
Week 41
 Isaaks feest en Ismaëls afscheid
 Abraham moet Izaäk bijna
offeren
 Izaäk en Rebekka
Week 42
 Jakob en Ezau
 De zegen gestolen
 Jakobs vlucht

Agenda
30 sept
13 okt

Start
Kinderboekenweek
Studiemiddag,
leerlingen vrij

19 - 23 okt

Herfstvakantie

27 okt

Sing-in

29 okt

Afscheid Tiemen

30 okt

Fietscontrole

Verjaardagskalender
September
25 Ezra van Geresteijn
26 Suzanne Snellen
Oktober
1 Leonie Donkersteeg
4 Julia van Dijk
4 Mais Maksouma
5 Lorena Duits
6 Lotte Budding
6 Dylan van Dijk
6 Matha de Vries
Juf Cindy, juf Willemijn
7
en Tiemen
8 Anne Davelaar
8 Jonathan Roelofs
11 Nick Dekker
11 Gijs-Jan Donkersteeg
15 Marilyn van den Brink

7/8
7
4
3
7
4/5
5
6
4/5

3
8
3
1/2b
1/2c

