Nummer 24, maandag 9 maart 2020

Geachte ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 24.

1. De schoolregel:
Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Iedereen hoort erbij!”.

2. De Oud Papier Actie
Op 21 maart en 16 mei a.s. vinden de volgende Oud Papier Acties plaats.
Voor deze acties zoeken wij ouders/verzorgers die een auto met trekhaak hebben en
met een kar door onze wijk willen rijden; wij zorgen voor de karren!
Ook zoeken wij “lopers”; deze mensen zorgen er voor dat het oude papier/karton in
de kar komt en daarna in een grote container.
De actie duurt van 9.00 tot ca. 12.30 uur.
Ouders/verzorgers die ons willen helpen, kunnen dit aangeven op (een van) de
volgende email-adressen:
opa@dehofvijver.unicoz.nl of directie@dehofvijver.unicoz.nl

3. Schoolfruit.
Deze week wordt in de kleine pauze het volgende Schoolfruit aan de leerlingen
gegeven:
Woensdag : grapefruit
Donderdag : bloedsinaasappel
Vrijdag
: appel
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4. De Nationale pannenkoekdag.
Op vrijdag 20 maart a.s. doet onze school én het KDV mee met de nationale
pannenkoekdag.
Doel van deze dag is ouderen (in ons geval opa’s en oma’s) een beetje “in het
zonnetje te zetten” door hen uit te nodigen samen met schoolkinderen een lekkere
pannenkoek te eten. Inmiddels hebben veel grootouders zich aangemeld.
5. Officiële opening Kinderdagverblijf
Zoals u allen weet, heeft onze school sinds 6 januari jl. een Kinderdagverblijf (KDV).
Dit betekent dat sinds genoemde datum, kinderen van 0 tot 13 jaar elke dag van het
jaar welkom zijn in de school tussen 7.00 en 18.30 uur.
Het aantal kinderen dat opgevangen wordt in ons KDV én bij de BSO loopt gestaag
op; daar zijn we erg blij mee!
Woensdag 18 maart a.s. zal ons KDV “De eendjes” officieel geopend worden..
Het programma zal starten om 9.00 uur.
Wanneer u dat leuk vindt, bent u van harte welkom
6. De week van de lentekriebels
In de week van 16 tot en met 20 maart a.s. vindt “de week van de lentekriebels”
plaats.
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek waarbij in het
basisonderwijs een hele week relationele en seksuele voorlichting gegeven wordt.
Elk jaar staat er een thema centraal.
Dit jaar is dat het thema "Seksuele vorming geven is een feestje!” Een feestje dat
we met deze Week al 15 jaar vieren! En met goede relationele en seksuele
voorlichting, waarbij aandacht is voor de leuke en positieve kanten van seks, wordt
seks later ook een feestje.
Tijdens “de week van de lentekriebels” komen in de diverse leerjaren in ieder
geval de volgende onderwerpen aan de orde:
Leerjaar 1:




Bij ons thuis
Ik vind jou lief
In je blootje
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Leerjaar 2:




Jongens en meisjes
Wat voelt fijn
Hoe zeg ik nee

Leerjaar 3:




Ik ben een jongen en ik ben een meisje
Ik vind het fijn met jou.
Hoe ben jij geboren?

Unit 2:





Dit ben ik
Hoe ben ik geboren
Zullen we vrienden zijn?
Wat voor gevoel krijg jij

Leerjaar 6:
Iedereen gaat anders om met bloot zijn. Sommige mensen schamen zich niet voor
bloot, anderen hebben meer behoefte aan privacy. Dit kan liggen aan de situatie, wat
je gewend bent en aan je leeftijd. Ook hebben we het over vriendschap. Wat is
vriendschap en wat is het verschil tussen een vriend op school/in de buurt en online.
Wanneer wordt vriendschap verliefdheid? Hoe voel je je dan? Het laatste onderwerp
gaat over ‘Hoe zeg ik ja of nee?’ We praten over: Wat is een knuffel en wat gaat te
ver? Wat vind ik prettig en wanneer niet meer? En wanneer vraag ik hulp?
Leerjaar 7:
Leerjaar 7 kijkt naar lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld en hoe de media
stereotypen uitvergroot. Zij leren kritisch kijken naar wat een realistisch beeld is van
lichamen en hoe daarmee om te gaan.
Ook wordt er aandacht besteed aan seksuele weerbaarheid online. Welke leuke en
minder leuke kanten zitten er aan social media en hoe maak je jezelf weerbaar. En
wie schakel je in als nee-zeggen je niet lukt.
Hier gaan zij nog verder op door, maar dan gekeken naar dagelijkse situaties. Wat te
doen als je in een grensoverschrijdende situatie terecht komt. Welke strategieën kan
je hanteren in het vaststellen en bewaken van je persoonlijke grenzen.
Leerjaar 8:
Leerjaar 8 werkt over verliefdheid, verkering en diversiteit. Wat te toen als je verliefd
bent en wat gebeurt er dan met je?
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Ook wordt bij leerjaar 8 ingegaan op het thema puberteit, waarbij de emotionele en
lichamelijke veranderingen worden besproken met behulp van de jongens- en
meisjesgids.
De kinderen leren dat ieder lichaam anders is en dat iedereen zich op zijn eigen
tempo ontwikkelt.
Er wordt een vervolg gemaakt op de les over social media, die de leerlingen in
leerjaar 7 aangeboden hebben gekregen

7. Het Coronavirus
Via de mail heeft u vorige week een schrijven ontvangen van het bestuur over het
Coronavirus.
Hoewel er in ons land nu een aantal mensen is dat dit virus onder hun leden heeft, is
er absoluut geen reden voor paniek.
In de basisgroepen wordt er wél gesproken over dit onderwerp, maar de focus is
daarbij vooral gericht op de eenvoudige maatregelen die we treffen om een
eventuele besmetting te (helpen) voorkomen: vaak je handen wassen, je handen
afdrogen met papieren handdoekjes (die hebben we gelukkig), je neus snuiten in
papieren zakdoekjes (of een papieren handdoekje) en hoesten en niesen “in je
elleboog”.
Zolang er geen andere berichten van het RIVM zijn, is dit de aanpak waar we als
school voor gekozen hebben.
Kijkend naar de ontwikkelingen in ons land, is het niet uitgesloten dat het
Coronavirus ook in (de buurt van) onze wijk de kop op steekt.
Mocht dit zo zijn, dan voeren we de volgende maatregelen uit; deze informatie is
afkomstig van de GGD Haaglanden en geldt tot nader bericht.
1. Op het moment dat bij een medewerker of leerling op basis van een test is
vastgesteld dat deze is besmet met het coronavirus:
a. nemen de medewerker of de ouders hierover contact op met de school.
De school neemt vervolgens direct contact op met de GGD
Haaglanden via telefoonnummer 088 – 355 01 00 of 0800 – 1351.
b. hierna neemt GGD Haaglanden contact op met de school.
2. De school meldt de situatie aan het College van Bestuur van Unicoz.
3. Vervolgens start de GGD een contactonderzoek: waar is de betreffende
persoon geweest en met wie is hij/of zij in contact geweest?
4. De vervolgstappen zijn afhankelijk van de uitkomsten van het
contactonderzoek en zijn dus maatwerk.
De GGD Haaglanden bepaalt deze samen met de school en het bestuur.
Denk hierbij aan zaken als: wel of niet thuishouden van andere leerlingen,
beperking van contact, communicatie met team/kinderopvang/BSO ,
leerlingen, ouders enz.
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Wanneer er nadere zaken te melden zijn, hoort u dit zo spoedig mogelijk van mij.
8. Leerjaar 8 in actie voor Unicef
Leerjaar 8 doet mee aan de eerste editie van de Ranomi Cup Challenge op 3 april
a.s. in het Hofbad tijdens de Olympische kwalificaties daar. Omdat Ranomi
Kromowidjojo ambassadeur is van Unicef en leerjaar 8 UNICEF ook ontzettend
belangrijk vindt, zijn de leerlingen een Actiepagina via Unicef gestart.
Zij hebben al €247,- opgehaald! Wilt u hen en Unicef alstublieft steunen? Zij doen op
dit moment ook al allerlei activiteiten/klusjes om zoveel mogelijk geld op te halen.

U kunt de actiepagina vinden op:

https://helpmee.unicef.nl/ranomi-cup-scholenchallenge-2020/2-6916
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9. De kalender voor de komende maanden
11 maart
16 – 20 maart
18 maart
19 maart
20 maart
21 maart
24 maart
25 maart
26 en 27 maart
31 maart
7 april
9 april
9 april
10 t/m 13 april
14 april
15 en 16 april
17 april
17 april
12 mei
13 mei
14 mei
16 mei
17 mei
18 mei:
19 met
20 mei
21 mei
28 mei
29 mei

Openmorgen Unicoz basisscholen Seghwaert en Noordhove
Week van de lentekriebels
9.00 uur: officiële opening Kinderdagverblijf
20.00 uur: MR-vergadering
Nationale Pannenkoekdag
9.00 tot ca. 12.30 uur: Oud Papier Actie
20.00 uur: OR-vergadering
De grote rekendag
Team 2-daagse: alle leerlingen zijn deze twee dagen vrij.
“Kom in de klas”.
“Kikkerdag” en buitenlesdag.
8.45 uur: Paasontbijt.
Einde gratis schoolfruitverstrekking.
Paasvakantie
Studiedag: alle leerlingen zijn deze dag vrij.
IEP-toets leerjaar 8. Nadere informatie volgt.
Koningsspelen (tot 12.30 uur)
Om 12.30 uur start voor alle leerlingen en leerkrachten de
meivakantie. Deze duurt tot en met dinsdag 5 mei
20.00 uur: OR-vergadering
Open morgen
20.00 uur: MR-vergadering
9.00 tot ca. 12.30 uur: Oud Papier Actie
Kerk-schooldienst
Kom in de klas
Start Cito-periode; deze duurt tot en met 22 juni
Schoolreis leerjaar 1 – 7
Hemelvaartvakantie; deze duurt tot en met 24 mei
20.00 uur: MR-vergadering
Om 12.00 uur start de Pinkstervakantie; deze duurt tot en met
1 juni

Tot zo ver deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Hans van Elburg.
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