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groepsgrootte in het basisonderwijs.
over diverse activiteiten die de
-In het basis- en speciaal
komende weken plaatsvinden.
(basis)onderwijs is vanaf 20 september
Houdt u ook de website en onze
2021 de quarantaineplicht voor de
Facebook pagina in de gaten voor
hele klas vervallen.
nieuwtjes en foto’s van activiteiten.
Bij 1 besmette leerling hoeft niet meer
de hele klas thuis te blijven. Zijn er
Coronaregels
meer besmettingen in een groep? Dan
Graag willen wij u informeren over de
kan de GGD nog wel aanvullend
coronaregels. Op school houdt
advies geven. Waar nodig kan de GGD
iedereen zich aan de basisregels:
de hele groep of klas het advies geven
-Was vaak en goed de handen.
om thuis in quarantaine te gaan.
-Houd 1,5 meter afstand.
Tijdens een quarantaine van de hele
klas geven scholen zoveel mogelijk
onderwijs op afstand.
-Kinderen mogen naar school bij
verkoudheidsklachten, af en toe
hoesten, astma of hooikoorts.
Kinderen met verkoudheidsklachten
kunnen zich laten testen. Bij koorts,
benauwdheid of veel hoesten blijven
-Blijf thuis bij klachten en laat u direct
kinderen thuis en laten zij zich testen
testen.
bij de GGD. Lees meer over de
-Zorg voor voldoende frisse lucht.
adviezen aan het gezin bij thuisblijven
(thuisquarantaine).
Een aantal specifieke maatregelen voor
de basisscholen wil ik nog apart
benoemen:
-Op de basisschool is geen
coronatoegangsbewijs verplicht dus
houden volwassenen 1,5m afstand.
Hulpouders zijn welkom in de school
mits zij 1,5m afstand houden tot
andere volwassenen en geen Corona
gerelateerde klachten hebben, anders
alleen toegang tot de school met een
negatieve testuitslag.

-Meer informatie is te lezen op deze
website:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwer
pen/coronavirus-covid-19/onderwijsen-kinderopvang/basisonderwijs-enspeciaal-onderwijs

Belangrijke data:
☺ Maandag 22 november ‘MR’
☺ Vrijdag 3 december
‘Sinterklaasviering’
☺ Maandag 13 december
‘A-teamoverleg’
☺ Maandag 13 december ‘GMR’
☺ Woensdag 22 december ‘Kerstfeest
op school’
☺ Donderdag 23 december ontvangt
u de volgende nieuwsbrief

EU-Schoolfruit
Ook dit schooljaar zijn wij als school
weer ingeloot voor het
EU-schoolfruit. Dit houdt in dat wij in
de periode van 15 november 2021 tot
en met 18 april 2022, 3 maal per week
een gezonde pauzehap gesponsord
krijgen.
Deze pauzehap wordt gegeten op
woensdag, donderdag en vrijdag.
Op deze dagen hoeven de kinderen in
principe geen eigen tussendoortje
mee te nemen.

Duurzaamheidsweek
In de week van 26 t/m 29 oktober
was de Duurzaamheidsweek. Het
doel was om een week lang
duurzaamheid onder de aandacht
te brengen. En dat is zeker gelukt!
Alle klassen zijn op hun manier
bezig geweest met duurzaamheid.
Zo hebben de groepen 1 t/m 3 het
gehad over afval scheiden.
Zijn de groepen 4 en 5 aan de slag
gegaan met plastic soep en is de
bovenbouw bezig geweest met het
isoleren van een huis. Kortom een
leerzame en leuke week!

Week van de Mediawijsheid
Afgelopen week was het de Week van
de Mediawijsheid. Zoals elk jaar
hebben wij op school hier aandacht
aan besteed. De groepen zijn er op
verschillende manieren mee aan de
slag gegaan. Dit jaar was het thema
‘’Samen Sociaal Online’’.
In de onderbouw is er gepraat over het
maken van keuzes bij het kijken van
filmpjes. Wat gebeurt er om me heen?
Kan ik moe worden van het kijken?
In de middenbouw hebben de
kinderen met Kwink ook geleerd hoe
om te gaan met filmpjes en berichten.
In de bovenbouw hebben de kinderen
een workshop gehad over algoritmes
en Google Translate, waarbij de
kinderen leerden hoe dit werkt en wat
het inhoudt. Ook is er besproken hoe
te gedragen online en hoe je nu fake
news en echt nieuws uit elkaar kan
houden. In groep 7 en 8 is er
meegedaan aan Mediamasters. Dit is
een interactief spel waar de kinderen
spelenderwijs leren over privacy,
cybercriminaliteit en het gebruik van
social media. Het was een leerzame
week!

Sinterklaasviering op school
U kunt in het Sinternieuws lezen hoe
3 december eruit gaat zien. Ondanks
alle Coronamaatregelen willen wij er
een mooie dag voor de kinderen van
maken. Er zal geen grote aankomst
zijn voor alle kinderen en de ouders in
de straat. De onderlinge afstand van
alle aanwezige volwassenen is dan niet
te waarborgen. Maar Sinterklaas zal
gelukkig wel een bezoek brengen aan
onze school, echter wat korter dan
gebruikelijk en omdat deze meneer
een wat oudere heer is, moeten we
alle afstandsregels goed in acht
nemen.
Het programma van de dag is voor de
onderbouw wat korter dan
gebruikelijk, daarom zijn de leerlingen
van de groepen 1 t/m 4 om 12.00u uit.
Deze kinderen lunchen thuis.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8
hebben wel tot 14.00u school, dan is
er genoeg tijd voor de surprises.
Mocht uw kind in groep 1 t/m 4 zitten
en krijgt u het niet geregeld om uw
kind om 12.00u op te halen op
3 december geef dit dan z.s.m. aan bij
de leerkracht van uw kind.

Kerstviering op school
Binnenkort ontvangt u namens de
Kerstcommissie de informatie over
de kerstviering op school. Deze info
zult u digitaal ontvangen.

Schooltijden
Wij willen graag dat onze leerlingen
dagelijks op tijd in de klas zitten. Het is
heel vervelend als leerlingen te laat
komen, omdat het de les verstoort.
Maar bovenal gaat het ten koste van
kostbare onderwijstijd. Zij missen een
deel van de les. Veelvuldig te laat
komen zorgt voor een achterstand.
We merken dat het te laat komen in
deze donkere dagen weer toeneemt.
Wij willen u dringend verzoeken om
ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op
school aanwezig is.
De lessen beginnen voor alle groepen
om 8:30 uur. De leerlingen moeten om
deze tijd in de klas zitten. Om 8:20 uur
gaat de school open en krijgen de
leerlingen de gelegenheid hun jassen
en tassen op te ruimen en het
materiaal dat ze nodig hebben klaar te
leggen.
We spreken van ongeoorloofd te laat
komen als een kind zonder geldige
reden (bijvoorbeeld
huisartsbezoek/tandartsbezoek) te laat
in de les is. Te laat komen valt onder de
leerplichtwet en wordt gezien als
ongeoorloofd verzuim. Het aantal
minuten dat de leerling te laat komt, is
daarbij niet van belang (één minuut,
twee minuten of langer).

Wij moeten dit ongeoorloofd verzuim
melden bij de leerplicht. Ouders zijn
ten alle tijden verantwoordelijk en
moeten ervoor zorgen dat het kind op
tijd in de les is. Bij de leerlingen in de
bovenbouw, zullen niet alleen de
ouders maar ook het kind
aangesproken worden op het te laat
komen.
Om het te laat komen aan te pakken, is
een protocol opgesteld, waarbij wij als
leidraad de 3-6-9-12-15 regeling
hanteren. Dit betekent dat u steeds als
uw kind 3, 6, 9 12 of 15 keer te laat is
gekomen u door ons geïnformeerd
wordt. Deze regeling is een goede
manier voor scholen om samen met de
afdeling leerplicht het probleem van
het te laat komen aan te pakken. Elke
keer dat het kind te laat komt, wordt
door de leerkracht in het
leerlingvolgsysteem Parnassys
geregistreerd. Bij 3, 6 en 9 keer blijft
het bij waarschuwingen vanuit de
school, die steeds officiëler van aard
worden, Bij 12 keer te laat wordt de
leerplichtambtenaar erbij betrokken.
Mocht u nog vragen hebben of bent u
geïnteresseerd in de verdere inhoud
van het protocol, aarzel dan niet om
contact op te nemen met Judith
Talboom, intern begeleider.

CJG organiseert Webinar ‘Praten
met je kind’

Het CJG organiseert Webinar
‘Praten met je kind’ voor ouders
met kinderen in de leeftijd tussen 4
en 12 jaar oud.
Praten met je kind klinkt zo
eenvoudig, maar in de praktijk kan
het best lastig zijn.
Ouders lopen er weleens tegenaan
dat hun kind niet met hen wil
praten.
Dat kan frustrerend zijn, want je wilt
weten wat je kind bezighoudt of je
wilt je kind helpen bij problemen.
In deze Webinar bieden we
handvatten om het praten met je
kind makkelijker en leuker te
maken.
Aanmelden kan via onderstaande
link.
https://centrumvoorjeugdengezin.nl
/cursus/rotterdam-webinar-pratenmet-jekind?startDate=1636482600&endD
ate=1636485300

Yes! Kinderopvang
Yes! Kinderopvang heeft een leuk
en enthousiast team werken op de
BSO!
Natasja, Liza, Kelly, Carla, Latifa en
Jolanda proberen er iedere dag
weer een leuke middag voor de
kinderen van te maken.

Iedere dag bieden we verschillende
activiteiten aan. Zo wordt er heel
wat afgeknutseld en doen we bijna
dagelijks leuke spelactiviteiten in
het speellokaal.

Ook hebben we met sport & spel,
een activiteit van de brede school,
meegedaan. Daarnaast is er
natuurlijk ook voldoende tijd om
lekker vrij binnen en/of buiten te
spelen.
De komende tijd staat in het thema
van sinterklaas en kerst.
We kijken uit naar een gezellige
decembermaand met de kinderen.
Heeft u vragen over de BSO? U kunt
contact opnemen met de locatie:
06-20528031 of met
locatiemanager Lineke Reuvekamp:
06-83698503.

