Nummer 7: maandag 12 oktober
20202020.
Geachte ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 7.
1. De regel van de week

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Iedereen hoort erbij!
2. Gratis schoolmelk
Van 2 november 2020 t/m 9 april 2021 krijgen onze leerlingen gratis drie keer per
week Schoolmelk aangeboden! Onze school is namelijk ingeloot om komend
schooljaar schoolmelk te ontvangen.
Met Schoolmelk zorgen weer voor dat alle kinderen een gezonde keus krijgen
aangeboden door kennis te maken met zuivel, een gezond alternatief op
suikerhoudende drankjes, dat valt binnen de Schijf van Vijf . Schoolmelk wordt
aangeboden door FrieslandCampina en wordt ondersteund door de Europese Unie
en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
In het kort houdt Schoolmelk het volgende in:
o Gratis lekkere koude zuivel voor ieder kind dat zuivel drinkt / wil drinken.
o 20 weken, 3 dagen per week.
o Zuivel beschikbaar voor elk kind.
o Aanleren van gezonde eetgewoontes.
Wat kunt u verwachten?
Op dinsdag, woensdag en donderdag zal er op onze school in de kleine pauze
(dus om ca. 10.00 uur) Schoolmelk worden aangeboden!
Gedurende de pilotperiode ontvangt uw kind zuivel op school. Dit zal in sommige
weken halfvolle melk/karnemelk zijn. In deze weken hoeft u geen drinken mee te
geven. In andere weken zal dit halfvolle yoghurt zijn.
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Aanleiding en achtergrond
Schoolmelk is een bestaand initiatief van FrieslandCampina waarmee al jaren zuivel
op school wordt gefaciliteerd met abonnementen via ouders. Afgelopen jaar zijn we
gestopt met de abonnementen om juist alle kinderen op school van zuivel te kunnen
voorzien.
Een gezonde keus aanbieden werkt namelijk aanstekelijk en zo kunnen alle kinderen
meedoen.
De pilot zal gefinancierd worden door FrieslandCampina en de Europese Unie. Er
zijn voor de school en ouders géén kosten verbonden aan de pilot
Om e.e.a. mogelijk te kunnen maken, dient elke leerling die zuivel wil drinken op de
dinsdag, woensdag en donderdag EEN BEKER MET DEKSEL mee naar school te
nemen.
In deze beker zal de melk, karnemelk of yoghurt worden geschonken.
Nadat de beker is leeggedronken, wordt deze weer mee naar huis genomen om
deze daarna THUIS af te wassen. Wij zullen dit niet op school doen: de leerlingen en
hun ouders/verzorgers zorgen dus zelf voor een schone, hygiënische beker.
Voor de goede orde nog dit: er is geen verplichting zuivel te drinken.
3. Covid
In de afgelopen weken is een aantal collega’s op Covid getest; in alle gevallen was
de uitslag gelukkig negatief. Dit betekent dat alle collega’s gelukkig Covid-vrij zijn.
Ook in de gezinnen van onze leerlingen zijn veel Covid-testen uitgevoerd: ook hier
gelukkig geen besmettingen.
Wel zijn er veel leerlingen met klachten die op Covid-klachten lijken, zoals bijv. een
snotneus of hoesten. Wij vragen u extra alert te zijn op deze symptomen en bij twijfel
contact op te nemen met de directie, waarna er gezamenlijk besloten kan worden uw
kind(eren) één of meer dagen thuis te houden.
Zoals bekend is er landelijk een groot aantal Covid-maatregelen aangescherpt.
Ook in onze school is het een goede zaak de maatregelen aan te scherpen en
(opnieuw) onder uw aandacht te brengen:
-

Ouders/verzorgers mogen (nog steeds) niet in het schoolgebouw.
Dit betekent dat u uw kind niet naar de klas kunt brengen.
Ouders/verzorgers geven hun kind(eren) af bij de ingang van de school.
Slechts in overleg met de directie kan hiervan worden afgeweken.
Alle contacten met ouders verlopen telefonisch of digitaal. Slechts in overleg
met de MT-leden kan hiervan worden afgeweken.
Externen in het schoolgebouw worden tot het minimum beperkt. Dit geldt niet
voor onderwijsondersteunend personeel, zoals bijv. de
Schoolmaatschappelijk-werkster of Remedial Teacher. Ook hier geldt dat de
directie dit beoordeelt.
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Onze leerlingen zullen we een aantal malen per dag opdragen hun handen te
wassen.
De komende tijd hopen we het geven van onderwijs op school aan onze leerlingen
zo veel mogelijk te kunnen laten doorgaan.
Wel hebben we afgesproken dat de leerkrachten na schooltijd zo snel mogelijk naar
huis gaan en dan thuis werken.

4. Schoolmaatschappelijk werk
Zoals reeds eerder gemeld, is Nikki Bouwman onze schoolmaatschappelijk werkster.
Nikki is in onze school aanwezig op de donderdagmorgen.
Nikki wordt momenteel in onze school veelvuldig ingezet om ouders/verzorgers en
leerlingen die daar behoefte aan hebben, te helpen.
Hierdoor wordt de werkdruk zeer hoog.
Dit wetend, hebben we het besluit genomen dat u niet langer onaangekondigd bij
haar kunt binnenlopen op de donderdagmorgen.
Wel kunt haar telefonisch benaderen.
Dit kan op de volgende nummers: 06-25688743 of 070-3105630.

5. De schoolfotograaf
De foto’s zijn inmiddels aan de leerlingen meegegeven.
Ik verzoek u de envelopjes uiterlijk vrijdag 16 oktober a.s. op school in te leveren.

6. Schoofruit
We zijn weer ingeloot voor het Europese schoolfruitprogramma. Dit betekent dat alle
leerlingen met ingang van week 46 (9 – 13 november a.s.) weer
drie keer per week gratis fruit (en soms ook groente) krijgen.
Waarschijnlijk wordt dit op de woensdag, donderdag en vrijdag geleverd.
Het schoolfruitprogramma loopt tot en met vrijdag 16 april 2021.
7. DE NSCCT-test
In de jaargroep 4 tot en met 8 wordt op woensdag 14 oktober a.s. (leerjaar 7 en 8)
en donderdag 15 oktober a.s. (leerjaar 4 – 6) de cognitieve capaciteitentest
afgenomen.
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8. Een nieuwe wereldburger
Op dinsdag 22 september jl. is onze collega Josje Oud-van Dalen bevallen van een
kerngezonde en “wolk van een baby”.
Haar naam luidt Julia.
Moeder en kind maken het beiden zeer goed.
Wij wensen Julia een lang, gelukkig en gezond leven toe.
Josje wensen wij een fijne kraamtijd de komende maanden.
Na de kerstvakantie zal Josje haar werkzaamheden hervatten in Unit 3.

9. De opendag en “Kom in de klas”
Op dinsdag 27 oktober was er een “open dag” gepland. En op 11 november a.s. zou
er een “Kom in de klas” moment zijn.
Hiernaast was er nog een “open morgen” gepland op dinsdag 17 november a.s.
De woorden was en zou in bovenstaande regels maken het waarschijnlijk al
duidelijk: vanwege de Corona-maatregelen gaan deze activiteiten helaas niet door.

10. Het Nationaal schoolontbijt
In de week van 2 tot en met 6 november a.s. zullen wij als school weer meedoen met
het Nationaal Schoolontbijt.
Welke dag van de week dit wordt, zal ik u t.z.t. melden.

11. De kalender voor de komende tijd
14 oktober
15 oktober
17 oktober
27 oktober
28 oktober
2 – 6 november
16 – 20 november
19 november
23 november
25 november
26 november
27 november

NSCCT-test leerjaar 7 en 8
NSCCT-test leerjaar 4, 5 en 6
Start herfstvakantie; deze duurt tot en met zondag 25 oktober
20.00: OR-vergadering
Luiscontrole
Eén van de dagen in deze week: Nationaal Schoolontbijt
Week van de Mediawijsheid
Leerlingenraad
Studiedag; alle leerlingen zijn deze dag vrij
Schoen zetten
20.00: MR-vergadering
Het ontwikkelingsverslag wordt meegegeven aan de leerlingen
van leerjaar 8 (overige groepen: 5 februari 20121)
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30/11 – 4/12
3 december
16 december
17 december
18 december

Tien-minutengesprekken (leerjaar 8 verplicht; overige leerjaren
niet verplicht)
Sint-Nicolaas bezoekt onze school; alle leerlingen zijn
’s middags vrij
Kerstviering; deze vindt ’s avonds plaats in de school
Kerstontbijt
Om 12.00 uur start voor alle leerlingen de kerstvakantie.
Deze duurt tot en met zondag 3 januari 2021.

Tot zo ver deze nieuwsbrief.
Mede namens de collega’s wens ik u en uw kinderen volgende week een heel erg
plezierige herfstvakantie. Blijf allen gezond, zodat we elkaar op maandag 26 oktober
a.s. weer gezond en uitgerust in de school terug zien.

Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,

Hans van Elburg.
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