4 september 2020
Agenda
groep
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

datum
7 september
7 september
8 september
10 september
14 september
15 september
16,17,18
september
21 september
25 september
28 september
29 september

activiteit
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  het rooster komt in weekbrief 4

30 september
5 oktober
10-18 oktober
Ma 19 oktober
19 oktober
26 oktober

Start Kinderboekenweek
Zwemmen groep 5
Zaterdag 10 oktober eerste dag herfstvakantie
Weer naar school
Zwemmen groep 4
Zwemmen groep 5

Zwemmen groep 5
Bijeenkomst klassenouders
Zwemmen groep 4
Kanjeravond voor nieuwe ouders en geïnteresseerden

De agenda wordt de komende weken steeds aangevuld.

Wist u dat….
… Er ook leesboeken zijn met een code. Die code geeft toegang tot het ingesproken verhaal. Dit zijn
meeleesboeken van de Bontekoe. Op de achterkant van een meeluisterboek vind je een inlogcode.
Hiermee kun je direct en onbeperkt online meeluisteren. Je hebt dan dus een boek en het
ingesproken verhaal. Het beste van 2 werelden voor kinderen die lezen lastig vinden.
… Deze week, door verkoudheden, iedereen die kon werken, gewerkt heeft op school om de groepen
bemenst te hebben? Op donderdag was het helaas zo dat groep 8b alleen van 8.15 uur tot 9.00 uur
instructie had op school en daarna thuis gingen werken. Dank aan de ouders van 8b voor het begrip.
…de ouders van de groepen 6a en 4a deze week kennisgemaakt hebben met de leerkrachten? Dit zo
goed gaat dat wij in de week van 7 september iedere ochtend tussen 8.15 uur en 8.30 uur de ouders
van de groepen 7 in de gelegenheid stellen om kennis te maken met de leerkracht? Meester Arend is
te vinden via de ingang van de bovenbouw en dan ter hoogte van het kleuterhek. Meester Tim is te
vinden bij het klimtoestel op het achterplein. (Op woensdag heeft Tim ouderschapsverlof)

Corona maatregelen
Zoals inmiddels bij de meesten van u bekend mogen 4-6 jarigen met een verkoudheid naar school.
De leerlingen van 7-12 jaar moeten thuis blijven bij een verkoudheid.
Uitzonderingen zijn die kinderen die hooikoorts/allergieën hebben en daardoor verkouden zijn.

Ook hebben wij deze week gemerkt dat er onduidelijkheid is als er een ouder in het gezin getest
wordt op corona.
De RIVM afspraken zijn vanaf het moment dat de testafspraak gemaakt wordt tot aan de uitslag:
Als er koorts vanaf 38 graden is en/of benauwdheidsklachten dan blijft het hele gezin in ieder geval
thuis tot aan de testuitslag.
Als er alleen sprake is van milde keelpijn/milde verkoudheid bij de volwassene die getest wordt, dan
mogen de kinderen gewoon naar school volgens het RIVM.
Wij vragen u om de leerkracht op de hoogte te brengen als u getest wordt. De leerkracht kan dan zelf
alerter zijn om 1,5 m. afstand tot uw kind te bewaren. Ook zijn er ouders die hun kinderen hebben
thuis gehouden tot aan de testuitslag. Hoewel wij de kinderen heel graag zien komen op school,
voelde dit voor de leraren heel veilig!
Ook als uw kind thuis blijft en zelf getest wordt, vinden wij het fijn om te weten.
De GGD heeft scholen opgedragen in contact te blijven met de afdeling infectie ziekten bestrijding
(IZB).
Scholen moeten melden als er in een groep meer dan drie leerlingen tegelijkertijd vanwege
verkoudheidsklachten thuis zijn. Deze week hebben wij als school ook melding gedaan. Uiteraard
zonder namen van leerlingen te noemen. Dit is één van de manieren waarop de GGD monitort.
Een aantal ouders vroegen al of de school of een groep dicht moet bij een mogelijke positieve
besmetting. Deze vraag heb ik ook aan IZB gesteld. Mocht er een postieve besmetting zijn onder
leerlingen of medewerkers dan overlegt de GGD met school en ouders en wordt op maat per school
gekeken wat de verstandigste maatregelen zijn.
Een belangrijke vraag hierbij is: Welke leerlingen zijn meer dan 15 minuten op minder dan 1,5 m.
afstand tot de besmette leerling geweest.

Ventileren
Op dit moment kunnen wij nog volop ‘natuurlijk’ ventileren door ramen en deuren
open te houden.
Dit kan voor sommige leerlingen in de groep betekenen dat zij het af en toe koud
hebben. Wilt u dit met uw kind bespreken en kijken of uw kind een extra vest/trui
mee naar school moet nemen?
In de zomervakantie zijn in 6 groepen mechanische ventilatoren aangebracht. Zo
kan iedere groep ook bij kouder weer goed geventileerd worden.
De MR van de Beets heeft zich zeer actief opgesteld om te zorgen voor deze extra
ventilatiemogelijkheden. Het is in deze tijd extra fijn dat de ventilatie nu goed op orde is.

Schoolreisjes groep 3-7 op 15 september
Beste ouders van de groepen 3, 4, 5, 6 en 7,
Dinsdag 15 september is het dan zover. We gaan op schoolreisje!
De groepen 3 en 4 gaan naar Oud Valkeveen, de groepen 5 en 6 gaan naar
het Archeon
en de groepen 7 gaan survivallen in Spaarnwoude.
Dit jaar is anders dan voorgaande jaren in verband met het coronavirus.
Houdt u alstublieft M.S.I in de gaten in verband met belangrijke informatie.
Wij hopen op een zonnige dag!
Saskia en Sandra van de schoolreiscommissie

Uitleg Google Classroom
https://www.youtube.com/watch?v=Z-_PgzCsDDY
Als het goed is heeft ieder kind een code gekregen voor Google Classroom.
In een enkel geval volgen de codes maandag 7 september nog.
Het is fijn als u alvast oefent thuis met uw kind zodat mocht het nodig zijn, wij direct over kunnen
schakelen naar thuisonderwijs.

Informatie-avond (herhaling)
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

Jarigen van deze week; gefeliciteerd
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

Frieda

8-9-2010

7B

Thijmen

8-9-2014

3A

Sebastiaan

9-9-2009

8A

Nilo

10-9-2013

4A

Isabel

10-9-2010

7A

Toon

11-9-2011

6A

Wij wensen jullie een heel fijne dag!

Digitale schoolbord

Hallo!! 

Hey!! Met het CJG wat kan ik voor je doen?

Ik heb een
vraag…

Goedendag,
Medewerkers van het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG) in Heemstede willen graag met
uw zoon, dochter of leerling in gesprek over wat er leeft in de wereld van jongeren,
themaonderwerpen en welke taal jongeren gebruiken. We denken zelf dat chatten een
goede manier zou kunnen zijn. De meeste jongeren doen dit dagelijks met elkaar
bijvoorbeeld via WhatsApp, Tik Tok of via Gameplatforms. Om dit zeker te weten zijn we
een werkgroep “Chatten ”gestart. Voor deze werkgroep zoeken wij jongeren tussen de 11
en 18 jaar die met ons willen meedenken over hoe de nieuwe chatfunctie van het
Centrum Jeugd en Gezin eruit moet zien. Het doel van deze chatfunctie is op een andere
manier in contact komen met jeugdigen. Maar ook met ouders en verzorgers om op een
snelle en laagdrempelige manier vragen te kunnen te beantwoorden over allerlei
levensgebieden.
Denkt u dat uw zoon, dochter of leerling het leuk vindt om het CJG Heemstede hiermee
te helpen? Hij of zij is van harte welkom op dinsdag 22 september om 16.00 uur bij de
informatiebijeenkomst op het Raadhuis, Raadhuisplein te Heemstede.
Aanmelden en meer informatie
Stuur voor 22 september de aanmelding voor de bijeenkomst naar: Nathalie BrakelMariee n.brakel-mariee@heemstede.nl of bel 06- 55385964
Is uw zoon, dochter of leerling jonger dan 16 jaar? Vergeet dan niet schriftelijke
toestemming te geven.
Tot 22 september!
Met vriendelijke groet van het CJG team

