Nummer 8: maandag 26 oktober
20202020.
Geachte ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 8.
1. De regel van de week

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Iedereen hoort erbij!
2. Een berichtje van de MR

MR - Actueel
Hier zijn we weer met het nieuws uit de MR! Na de zomervakantie zijn we van start
gegaan met een nieuw MR-lid in de personeelsgeleding: Juf Abbey-Jane is in de plaats
gekomen van juf Anja. Vanwege de coronasituatie hebben we nog niet officieel
afscheid kunnen nemen van laatstgenoemde, maar we willen Anja graag bedanken
voor haar inzet voor de MR! De volledige samenstelling van de MR is te vinden op de
website.
Als MR willen we graag effectief en doeltreffend zijn. Als hulpmiddel hierbij hebben we
het afgelopen jaar gewerkt aan een gedegen activiteitenplan. Daarmee hebben we
een goed basisdocument in handen als leidraad.
Bent u benieuwd wat er verder zoal wordt besproken, bekijk dan onze notulen op de
schoolwebsite. Heeft u hier opmerkingen over, stuur ons dan gerust een mailtje!

3. 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.
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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? (LET OP: een wijziging t.o.v. de vorige nieuwsbrief!!)
Op dinsdag, donderdag en vrijdag zal er op onze school tussen de middag (dus
om ca. 12.00 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.
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.

4. Schoolmaatschappelijk werk
Zoals reeds eerder gemeld, is Nikki Bouwman onze schoolmaatschappelijk werkster.
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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. 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, (hoogstwaarschijnlijk dinsdag 3 november) zal ik u
t.z.t. melden.
6. Afscheid juf Marga.
Zoals bekend, nemen leerlingen en leerkrachten op donderdag 29 november a.s.
afscheid van juf Marga.
In de basisigroepen neemt Marga op deze dag afscheidd van onze leerlingen.
Het afscheid van Marga met de teamleden moeten wij, t.g.v. het Corona-virus helaas
uitstellen: als team zullen wij, wanneer dat weer veilig kan, in een later stadium
uitgebreid afscheid van Marga nemen.
Marga heeft z’n 20 jaar in onze school gewerkt en zal op genoemde datum voor het
laatst werkzaam zijn in onze school.
Marga heeft aangegeven geen afscheidsreceptie te willen; wél stelt zij de
ouders/verzorgers van onze leerlingen in staat om haar even de hand te komen
schudden. Wanneer u dit wilt, kunt u op dinsdag 27, woensdag 28 en donderdag
29 oktober direct na schooltijd (dus om ca. 15.00 uur) even haar lokaal (Rembrandt
van Rijn) binnen lopen om haar gedag te zeggen.

7. Een nieuwe personele situatie per 2 november a.s.
Zoals u hierboven ziet, is juf Marga met ingang van 2 november niet langer
werkzaam in onze school. We moeten het vanaf die datum zonder haar doen.
Juf Marga was de afgelopen maanden leerkracht van Unit 3 en samen met meester
Micha basisgroepleerkracht van groep Rembrandt van Rijn.
Met ingang van deze week verandert er, door het vertrek van Marga, iets in de
personele bezetting van de groepen.
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Vanaf maandag 2 november is meester Micha vier dagen per week werkzaam in Unit
3 en de basisgroepleerkracht van groep Rembrandt van Rijn.
Op de één dag per week heeft Micha directie- en ICT-taken; op deze dag zal
meester Hans in Unit 3 werkzaam zijn. Welke dag dat is, is afhankelijk van de
overige afspraken en activiteiten in en buiten de school.
Micha gaf op de donderdag les in groep Anne Frank, de groep van juf Malinka.
Nu Micha vier dagen per week voor de klas staat en er maar één dag per week is
waarop hij zijn andere taken kan uitvoeren, kan dat niet langer. Zijn taak in groep
Anne Frank zal vanaf donderdag 5 november a.s. overgenomen worden door collega
Abbey-Jane Philips.
Bovenstaande situatie duurt tot de kerstvakantie.
T.z.t. zal ik u mededelen hoe de personele situatie per 4 januari 2021 zal zijn.

8. De kalender voor de komende tijd
27 oktober
28 oktober
2 – 6 november
16 – 20 november
19 november
23 november
25 november
26 november
27 november
30/11 – 4/12
3 december
16 december
17 december
18 december

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 2021)
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.

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