28 augustus 2020
Agenda
groep
datum
groep 5
31 augustus
Groep 4a en 31 augustus
6a
groep 4
ouders
ouders
ouders
1-8
3-7
1-8
groep 5
ouders
groep 4
Nieuwe
ouders
1-8
groep 5
1-8
1-8
groep 4
groep 5

7 september
7 september
8 september
10 september
14 september
15 september
16,17,18
september
21 september
25 september
28 september
29 september
30 september
5 oktober
10-18 oktober
19 oktober
19 oktober
26 oktober

activiteit
Zwemmen groep 5
Deze week kennismaken op het plein met de leerkrachten van de groepen
4a en 6a. Iedere ochtend tussen 8.15 uur en 8.30 uur op het plein bij het
lokaal.
Zwemmen groep 4
Informatie-avond groep 8  zie bericht in de weekbrief
Informatie-avond groep 1-2, 5  zie bericht in de weekbrief
Informatie-avond groep 3, 4, 7  zie bericht in de weekbrief
Studiedag; alle leerlingen zijn vrij
Schoolreisje groep 3 tot en met 7
Schoolfotograaf op school
Zwemmen groep 5
Bijeenkomst klassenouders
Zwemmen groep 4
Kanjeravond voor nieuwe ouders en geïnteresseerden
Start Kinderboekenweek
Zwemmen groep 5
Zaterdag 10 oktober eerste dag herfstvakantie
Weer naar school
Zwemmen groep 4
Zwemmen groep 5

De agenda wordt de komende weken steeds aangevuld.

Wist u dat….
… Wij in de zomervakantie een heel mooie geluidsinstallatie hebben gekregen uit het Beetsfonds en
een bijdrage van de Oudercommissie. Met deze nieuwe installatie kunnen wij met feesten zoals
Sinterklaas en Kerstmis op het hele achterplein alle leerlingen bereiken.
… Ook is juf Eva inmiddels begonnen met de keyboard lessen in groep 4 en 5. Deze week zijn E
mineur en G mineur geoefend. En dit is geoefend met lied Al
die willen te ‘Kapren’ varen. Het is prachtig om te zien dat de
kinderen aan het eind van de les het liefst nog even door
willen gaan!
… Juf Marise gisteren is getrouwd? In tijden van corona viel
het niet mee om het huwelijk door te laten gaan, maar het is
gelukt! Van harte Marise en Michael.

… Op dinsdag vierde juf Sabrina haar verjaardag met 1/2b. Een spelletjesdag, verkleedfeest en
plaatjes Bingo! Het was heerlijk dat er iets uitbundig gevierd kon worden.
…de ouders van de groepen 5 deze week kennisgemaakt hebben met de leerkrachten? Dit zo goed
gaat dat wij in de week van 31 augustus iedere ochtend tussen 8.15 uur en 8.30 uur de ouders van de
groepen 4a en 6a in de gelegenheid stellen om kennis te maken met de leerkracht.

Fietsen
Het stallen van de fietsen gaat goed. Ieder kind weet nu waar zijn of haar fiets mag staan.

Neusverkouden, wel of niet naar school.
Ik wil mijn waardering uitspreken voor de ouders. Dagelijks worstelen ouders
met verkouden kinderen en hebben wij korte overlegjes met elkaar om te
bespreken of een kind wel of niet naar school mag komen. De oudervereniging
BOINK heeft in samenwerking met het RIVM een heel mooie beslisboom
gemaakt om ouders en scholen te helpen met deze besluiten. In de bijlage treft
u een beslisboom aan voor 0-6 jaar (groep 1 en 2) en een beslisboom voor 7-12 jaar (groep 3-8).
Deze beslisbomen staan ook op de website.
Als wij met zijn allen de richtlijnen blijven volgen dan houden wij de situatie op school zo gezond
mogelijk.

Afspraken omtrent corona
Deze week moest een partner van een medewerker op school een coronatest laten doen. Gevolg was
dat de leerkracht twee dagen niet mocht komen werken.
Gelukkig was er een leerkracht uit de invalpool beschikbaar. Er kan een moment komen waarop de
invalpool leeg is en wij dus een bepaalde groep niet naar school kunnen laten komen. Om op dat
moment direct naar het thuisonderwijs over te kunnen schakelen, werken wij hard aan ons protocol
thuisonderwijs. Hier wordt de laatste hand gelegd door het MT, dan gaat het nog langs de MR en dan
krijgen alle ouders dit protocol. Op de informatie avond zal hier ook iets over worden uitgelegd door
de leerkracht.
Door nu het thuisonderwijs goed voor te bereiden zijn wij wendbaar met elkaar als het nodig is.
Onderstaand filmpje laat zien hoe Google Classroom werkt. (De laatste zinnen zijn een
verkooppraatje, dus die mag u overslaan )
https://www.youtube.com/watch?v=Z-_PgzCsDDY
Deze week gebeurde het een aantal keer dat kinderen tijdens schooltijd van school werden
opgehaald doordat er koorts in het gezin was en het gezin dus als geheel thuis moest blijven. Het
voelt best raar als er kinderen in verband met de corona-afspraken uit de groep worden gehaald. De
groepen waren er stil van.
Kunt u hier thuis met de kinderen over praten? Het is iets wat bij deze tijd hoort en wij doen dit met
zijn allen om elkaar te beschermen.

Trakteren op school
Onze jarige leerlingen mogen in de klas trakteren op een voorverpakte
traktatie, dit in verband met corona hygiëne. Zij kunnen sinds deze week ook
weer beperkt de "klassen rond". De kinderen mogen in hun eigen unit rond
gaan bij de leerkrachten en bij de ‘kantoren’. Ook huismeester Pim doet
graag mee, als hij in de buurt is. De tijd om de klassen rond te gaan blijft in
principe 11.30. Alleen wanneer er gym of muziek is op deze tijd, kan het
rondje gemaakt worden om 14.00. Wij hopen op veel gezellige feestjes.

Kinderboekenweek
Het schooljaar is begonnen en ik hoop dat jullie een fijne vakantie hebben gehad.
Zoals vlak voor het einde van vorig schooljaar reeds gemeld, vragen we alvast jullie hulp voor dit
schooljaar.
De Kinderboekenweek is namelijk al in september. Het thema is: "En Toen"
Dus we zijn nu al begonnen met brainstormen voor ideeën, decoratie, etc.
Bij dezen vragen we jullie hulp.
Wie o wie heeft thuis of bij Opa en Oma
- een typemachine,
- ouderwetse thuis telefoon,
- radio,
- typisch Hollandse kleiding
- inktpotje
- schaatsen, etc.
- kleiding van vroeger
Als wij het 1 a 2 weken mogen lenen, zou dat heel fijn zijn.
Heb je ook leuke ideeën, laat het ons weten en dan kunnen we er samen een leuke
Kinderboekenweek van maken.
Alvast heel erg bedankt!
Kinderboekenweek team
C.arnoldusig@gmail.com

Informatie-avond
Wij hadden u graag ‘live’ willen ontvangen, maar helaas krijgen wij dit met de huidige coronaregels
niet georganiseerd. Toch willen wij u uitnodigen in de klas en kennis laten maken met de nieuwe
leerkracht en het nieuwe leerjaar. Daarom organiseren wij de informatieavonden dit jaar via Google
Meet. Zo vanaf uw eigen woonkamer naar de meeting ‘in’ de klas.
Elke jaarlaag presenteert samen voor u het programma van 2020-2021. In onderstaand schema kunt
u de tijden en codes vinden van de groep van uw kind. De kleutergroepen doen de uitleg per groep.
Dag

tijd

groep

code

Maandag

7 sep

19:00-20:00

8

Infogroep8

Dinsdag

8 sep

19:00-20:00

5

Infogroep5

Dinsdag

8 sep

19:00-20:00

6

Infogroep6

Dinsdag

8 sep

20:00-21:00

1/2a

Infogroep12a

Dinsdag

8 sep

20:00-21:00

1/2b

Infogroep12b

Dinsdag

8 sep

20:00-21:00

1/2c

Infogroep12c

Dinsdag

8 sep

20:00-21:00

1/2d

Infogroep12d

Donderdag 10 sep

19:00-20:00

7

Infogroep7

Donderdag 10 sep

20:00-21:00

3

Infogroep3

Donderdag 10 sep

20:00-21:00

4

Infogroep4

U kunt Google Meet alleen gebruiken via het account van uw kind, omdat deze is
aangesloten bij onze organisatie. Mocht u nog een ander Google account op uw laptop
hebben staan, moet u bij het opstarten van de app goed kijken of het goede account aan
staat.
Een paar huishoudelijke Google meetregels
-

Na het inloggen graag uw microfoon uitzetten
Mocht u een vraag hebben, dan kunt u dit aangeven in de chat
Alleen op verzoek van de leerkracht uw microfoon weer aanzetten

Huisvesting
In de bijlage treft u de brief aan die de gemeente heeft gestuurd naar de omwonenden van
het SEIN terrein. Deze brief geeft de huidige stand van zaken weer, dus daarom deel ik hem
met u in de weekbrief. Ook stond er afgelopen dinsdag een stuk in het HD over de
huisvesting. Dit stuk vindt u op het digitale schoolbord onderaan de weekbrief.
Kortom wij zijn in beweging! Via de nieuwsbrief houd ik u op de hoogte over de
ontwikkelingen.

Leestip
Koorlezen en herhaald lezen is belangrijk zijn om vloeiend te leren lezen. Bij koorlezen lees je tegelijk
hardop mee met je ouders, opa/oma of broer/zus.
Koorlezen is voor veel kinderen fijn, omdat je mee kan in de flow van de begeleider. Zo maak je nog
eens "snel" veel leeskilometers.

Schoolreisjes groep 3-7 op 15 september
De schoolreisjes kunnen doorgaan met de stand van zaken
van dit moment.
Komende week ontvangen de ouders van de desbetreffende
groepen via MSI een bericht met de ins en outs van het
schoolreisje.

Luizenpluizen
De kinderen zijn weer naar school en dus ook onze kleine ‘vrienden’... de luizen.
Helaas mogen Luizenmoeders nog geen controles doen in de klas ivm met covid-19.
Zouden jullie als ouders alsjeblieft jullie kind(eren) willen blijven controleren.
Op de schoolwebsite is informatie te vinden over de luizen en wat te doen als de beestjes
zijn gevonden.
Heb je twijfels, graag help ik jullie er bij. Neem dan contact op met C.arnoldusig@gmail.com
Aan de luizenpluis ouders van vorig schooljaar wil ik vragen om met de leerkracht een
afspraak te maken wanneer er buiten gecontroleerd kan gaan worden. Voorlopig vinden de
controles buiten plaats. Als de weersomstandigheden dit niet meer toelaten, zoeken we
naar alternatieven.
Alvast heel erg bedankt
Catherine Arnoldus, Luizenpluizen coördinator

Schaakles

“Schaken is goed voor je hersenen maar ook heel leuk. Vanaf maandag 14 september begint
er weer een serie van 16 schaaklessen voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. De schaaklessen
worden al jaren verzorgd door Stichting Buurtschaak waar al meer dan 1000 kinderen
hebben leren schaken. De lessen worden gegeven door ervaren trainers en we doen dat na
schooltijd, deze keer in de Beatrixschool (Von Brucken Focklaan 2 in Heemstede). De inloop
is vanaf 15.15 uur en de les is van 15.30 tot 16.30 uur. Het is voor zowel beginners als voor
kinderen die al kunnen schaken. De kosten zijn 70 euro per kind. Wat betreft corona
maatregelen volgen we de regels van de school en het RIVM. Mocht je toch liever meedoen
met een digitale serie dan kan dat op donderdag of vrijdagmiddag, ook van 15.30 tot 16.30
uur. Meer informatie en aanmelden via www.buurtschaak.nl

Jarigen van deze week; gefeliciteerd
Mees

28-8-2012

5A

Casper

28-8-2014

3B

Arthur

30-8-2013

4B

Luna

30-8-2011

6B

Rohan

1-9-2010

7B

Lot

2-9-2009

8B

Floryan

4-9-2015

2D

Jennifer

4-9-2011

5A

Younes

6-9-2010

6A

Sofia

6-9-2012

5A

Frederique

6-9-2010

6A

Wij wensen jullie een heel fijne dag!

Digitale schoolbord

