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Update Corona
Wij zien dat iedereen zijn/haar best doet om alle
coronamaatregelen zo goed mogelijk uit te voeren.
Wij willen u hierbij nog wel vragen om ook bij het hek 1,5
meter afstand van andere volwassenen en andermans
kinderen te houden. Wilt u er dus voor zorgen dat de
kinderen genoeg ruimte hebben bij het schoolhek?
U kunt beter op het schoolplein wachten dan bij het hek!
Thuis inloggen in ZuluConnect
Wilt u met de kinderen van
unit 2 en 3 thuis kijken of
het nog lukt om in te
loggen in ZuluConnect?
Indien dit niet lukt, moet
uw kind dit even bij de
leerkracht aangeven.
Op deze manier zijn we goed voorbereid op een eventuele
lockdown of uitval van de leerkracht.
Sint Maarten
Onze veiligheidsregio raadt af om met Sint
Maarten langs de deuren te gaan.
Op school maken de kinderen een
lampion/lantaarn die zij mee naar huis
mogen nemen. Wij zullen met de kinderen een optochtje
door de school lopen op woensdag 11 november.
Ouders hebben zelf de verantwoordelijkheid in hun besluit
of zij hun kinderen ’s avonds langs de deuren laten gaan.
De lampion/lantaarn kan ook met een lichtje in huis
worden gezet en u kunt een leuk alternatief bedenken om
uw kind te verwennen met iets lekkers.
Op deze manier laten we het feest niet helemaal aan de
kinderen voorbij gaan.
Bericht van de Ouderraad over ouderbijdrage
De ouderbijdrage voor dit schooljaar 2020-2021 is net als
voorgaande jaren vastgesteld op € 19,00 per kind. Wij
verzoeken u vriendelijk dit bedrag te betalen voor 1
december a.s. De bijbehorende brief betreffende de
ouderbijdrage vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Ondanks alle onzekerheid of dit jaar de geplande
activiteiten door kunnen gaan, proberen wij als ouderraad
voor elke activiteit het geplande budget te besteden ten
behoeve van de kinderen. Denk bijvoorbeeld aan de
bakpakketjes die zij dit jaar hebben gehad in plaats van het
paasontbijt. Wij hopen uiteraard op een leuk en gezellig
schooljaar, zonder al te veel beperkingen.
Namens de ouderraad,
Annemarie Bart

KiVa-nieuws
Het team en leerlingen zijn erg
enthousiast over de nieuwe lesmethode
voor sociaal-emotionele ontwikkeling.
Leerlingen van groep 5-8 hebben een
vragenlijst over hun welbevinden op
school ingevuld.
Het team gaat aan de slag met de uitkomsten ervan.
Hierbij worden we begeleid door een trainer van KiVa.
Oud papier
Het is ons gelukt om een tweede
papiercontainer op het plein te krijgen.
Hierbij nodigen we ouders en
omwonenden weer van harte uit hun
oud papier in de containers te stoppen.
De opbrengst gaat naar de ouderraad.
Groene school
Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen
leren hoe zij kunnen bijdragen aan een
duurzame wereld.
Daarom vragen wij ze om geen verpakte
pauzehapjes en drankjes mee te nemen. We willen dat
alles wordt meegenomen in herbruikbare doosjes en
bekers. Op deze manier hebben wij minder afval.
Vragen over opvoeding en gezondheid?
Iedere ouder heeft weleens een vraag over de
ontwikkeling of opvoeding van hun kind.
Hoe laat ik mijn kind gezond eten, hoe ga ik om met
storend gedrag, heeft mijn kind een gezond
gewicht?

(Inloop)Spreekuur jeugdverpleegkundige
Ik ben Judith Welman, jeugdverpleegkundige bij GGD
Kennemerland.
Vanwege de Coronacrisis is het voorlopig niet mogelijk om
op de gebruikelijke manier het inloopspreekuur op de
school van uw kind vorm te geven.
Dat wil niet zeggen dat ik niet voor u klaar sta.
U kunt nog steeds met al uw vragen over de gezond van
uw kind terecht.
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken (bij de GGD
of in overleg met school op school)
mail mij dan op het volgende emailadres:
JWelman@ggdkennemerland.nl
U kunt bij mij terecht met allerlei vragen over uw
kind, bijvoorbeeld vragen over opvoeding, gedrag,
hoe om te gaan met uw kind in moeilijke en pijnlijke
situaties, ruzies, pesten, onzekerheid, zindelijk
worden, luizen behandeling, groei & gezonde
levensstijl etc.
Informatie over pleegzorg
Zie de bijlage van openjewereldnu.nl .
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