Nieuwsbrief oktober 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Een nieuwe nieuwsbrief ligt voor u, waarin er zowel wordt terug
gekeken als vooruit. Het afstand houden en het houden aan de
regels, blijft steeds onder de aandacht. Wat moet er nu wel of niet,
wat mag er dan misschien toch? Steeds is het zoeken naar de
status van ‘nu’. Hierin voelen wij ons gesteund en gedragen door
God, maar een ding is en blijft zeker, we doen het samen en voor
elkaar!
De situatie van nu?
Wat is dan de huidige situatie en hoe gaan we daarmee om? Op dit moment is het zo dat alle
kinderen in de basisschool-leeftijd naar school mogen met een lichte verkoudheid of
bijvoorbeeld keelpijn. Zoals aangegeven in Parro, is het nog steeds zo dat geldt:
- is er iemand in het gezin met koorts, benauwdheid of ernstig hoesten? -> niet naar
school
- is er iemand in het gezin die getest wordt? -> niet naar school.
Voor de zekerheid vindt u in de bijlage het nieuwste overzicht met afspraken vanuit het RIVM.
Deze regels gelden ook voor ons als team en wij zullen dit goed naleven en waar nodig zo snel
mogelijk testen. Is er een collega ziek of afwezig, dan vangen wij dat de eerste dag intern op als
er geen vervanging is vanuit de invalpool. Is er na de eerste dag nog steeds geen invaller
beschikbaar, dan zal helaas de groep thuis zijn. U wordt hierover zo snel mogelijk
geïnformeerd.
Wanneer er een collega positief getest wordt, is er direct overleg met de GGD en zullen we de
ouders van de groep die er mee te maken heeft op de hoogte stellen van de afspraken die er op
dat moment met de GGD gemaakt worden. Gelukkig is de situatie nu rustig en preventief. De
uitslagen zijn ook (nog) steeds negatief.
Wordt er iemand in uw gezin of in uw directe omgeving positief getest, laat dit weten.
En dan… als er sprake is van ziekte?

Is uw kind ziek? Bel naar school vóór 8.15u. U wordt te woord gestaan door een van de
teamleden en zij zullen even een paar vragen stellen ter check. De collega’s geven onderling
door wie er afwezig is en waarom.
Allerlei andere dingen
Natuurlijk gebeurt er meer in- en om de school dan alleen de situatie rond Corona. Lees
gerust verder.

Gesprekken

In de afgelopen periode bent u gebeld door de leerkracht van uw kind(eren). Ondanks de
andere vorm zijn de berichten over de gesprekken positief. Wat fijn dat er vroeg in het
schooljaar contact is over wie uw kind is en wat het beste bij hem/haar werkt.
Dank u wel voor uw openheid hierin. De volgende gesprekken zijn in februari weer. Dan krijgen
de kinderen ook een rapport. Wilt u tussentijds een leerkracht spreken, dan kan dat natuurlijk.
U kunt hiervoor mailen met de leerkrachten van uw kind, waarop zij vervolgens contact zullen
opnemen via mail of telefoon.
Leerlingenraad
Afgelopen week is de leerlingenraad weer bij elkaar geweest. Zij zijn aangevuld met twee
nieuwe leerlingen uit groep 6, Tess en Sanne. De leerlingenraad is daarmee weer compleet.
Hartstikke fijn. Zij gaan de komende tijd aan de andere groepen laten weten wie ze zijn en wat
ze als leerlingenraad doen én ze willen heel
graag nadenken of er tóch een
mogelijkheid is om iets tofs te organiseren
voor alle kinderen. Ze denken zelf goed na
over wat er kan en mag en hoe ze dat
kunnen regelen.
De leerlingenraad ziet er nu zo uit, van
links naar rechts; Tess en Sanne uit groep
6, Ymke (groep 7), Arend-Gerrit en Wessel
uit groep 8 en Kyan (groep 7).
Vrij vragen
U kunt om verschillende redenen vrij vragen voor uw kind, denk aan huwelijken, jubilea of een
begrafenis. In de kalender staat alles hierover op een rijtje. Het formulier hiervoor vindt u op
de website. U vult dit formulier in en levert dit in bij de directie. U krijgt hiervan vervolgens
een schriftelijk akkoord of een afwijzing. Is het akkoord, laat u dan zelf nog even aan de
leerkracht(en) weten dat uw kind er op de betreffende dag niet is?
CJG en inloopspreekuur
Zoals u wellicht weet, is er vanuit de school een korte lijn met het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG). Zij zijn een samenwerking tussen o.a. het schoolmaatschappelijk werk, jeugdzorg,
jeugdverpleegkunde, gezinsbegeleiding etc. Als wij multidisciplinair overleg (MDO) hebben,
dan sluit er vaak ook iemand aan van het CJG. Het CJG voorziet laagdrempelig in een

spreekuur in de school ter ondersteuning van ouders in bijvoorbeeld de opvoeding. Eerder kon
u daarvoor zo binnenlopen op maandagmorgen om uw vraag te stellen of van gedachten te
wisselen. Het spreekuur is er nog steeds, maar i.v.m. Corona is dit op afspraak. U kunt
hiervoor contact opnemen met Sandra van de Beek (038-7999008 of
s.vandebeek@cjgoldebroek.nl) of via onze intern begeleider Maartje Veldman
(maartjeveldman@stichtingcambium.nl).

Peuteropvang

De Rank werkt nauw samen met de peuteropvang van de SKO. In de bijlage vindt u van hen
een informatiebrief. Kent u mensen met jonge kinderen? Deel deze informatiebrief gerust!
Sponsorkind
Via Compassion hebben we al een paar jaar een sponsorkind, Silwan. We zamelen geld voor
hem in, zodat hij naar school kan. Wij krijgen regelmatig een brief en/of een foto over hoe het
met hem gaat. Helpt u hem ook naar school te gaan? U kunt uw kind hiervoor op
maandagmorgen geld meegeven, zodat wij het kunnen inzamelen. Wij zorgen er voor dat het
geld bij Silwan terecht komt.
Verkeer rond de school
Als u zich in het verkeer rond de school begeeft, zijn er een aantal dingen echt van belang. We
zien namelijk dat het lang niet altijd rustig en veilig verloopt in het verkeer. Dit komt vaak
doordat er auto’s op plaatsen staan waar het niet mag. Weet u nog de actie van vorig jaar?
Die heeft enorm geholpen om het verkeer rond de school veiliger te maken. De hoogtepunten
daarvan waren:
- Kom lopend of op de fiets.
- Komt u, omdat het echt niet anders kan, met de auto? Zet dan de auto op de
parkeerplaats aan de Boterakkers, in de straat van Schaftenaar óf in de
parkeervakken aan de Kerkweg.
-

Let goed op het vrijhouden van de bochten en de gele stoepranden.
Let op de zebrapaden.

Let ook goed op het parkeer- en laad/losverbod aan de Kerkweg én aan de
Ruitersveldweg.
Dit alles voor de veiligheid van álle kinderen, ook van de peuters.
Huiswerk
In de periode voor de zomer, waarin alle scholen gesloten waren, hebben alle scholen
afstandsonderwijs ingericht. Ook wij hebben dat gedaan. Uw kind heeft toen toegang
gekregen tot MOO en groep 4 t/m 8 daarmee ook tot Google Classroom. Voor de

zomervakantie hebben we het afstandsonderwijs geëvalueerd en zijn tot de conclusie
gekomen dat het goed in te zetten is voor het klaarzetten voor huiswerk. Dit betekent dat we
vanaf nu het huiswerk voor de groepen 4 t/m 8 klaarzetten in Google Classroom. Uw kind

krijgt dus geen oefenbladen meer mee naar huis. Wanneer het noodzakelijk is dat uw kind
hierbij schrijft (bv bij spelling), dan krijgt uw kind hiervoor vanuit school een schrift mee om in
te oefenen. Het huiswerk is erg belangrijk om te doen. Het is ondersteunend aan het aanbod in
de klas en zorgt er voor dat uw kind de stof beter beheerst.
Nieuwe laptops in de school
We werken al langere tijd met laptops in school, om kinderen hiermee ook vaardigheden aan
te leren. Deze laptops waren aan vervanging toe. Hoe mooi dat er nu veel meer aangeschaft

zijn. Dit betekent dat er per twee leerlingen een Chromebook beschikbaar is. We willen

natuurlijk dat deze Chromebooks lang inzetbaar blijven en dat er voorzichtig mee omgegaan
wordt. Daarom worden de Chromebooks op naam uitgedeeld aan de kinderen. Zo is goed te
volgen wie wanneer met welke Chromebook heeft gewerkt. Ook zijn er duidelijke afspraken
gemaakt met het team over de inzet en het gebruik.
Wanneer er sprake is van opzettelijke beschadiging van een Chromebook dan wordt er
contact opgenomen met u als ouder. Uw kind kan vanaf dat moment niet meer met een
Chromebook aan de slag.
Bij de Chromebooks krijgen alle kinderen voor de start eigen ‘oortjes’. Zijn deze oortjes kapot?
Dan kunt u via ons nieuwe oortjes aanschaffen.
Schoolfotograaf
In eerdere berichtgeving heeft u te horen gekregen dat deze week en volgende week de
schoolfotograaf zou komen. Gerjanne komt in de week van 5 oktober. Wanneer is uw kind aan
de beurt?
Maandag 5 oktober – groep 3, 4, 5 en 6
Dinsdag 6 oktober – groep 1/2a, 1/2b, 7 en 8.
Dit alles is onder voorbehoud van het weer, omdat we buiten foto’s maken. Geen berichten
meer over de fotograaf? Dan gaat het gewoon door!
Agenda komende tijd

Voor uw overzicht nog even wat belangrijke data op een rijtje:
30 september – Kinderboekenweek
12 t/m 18 oktober – Herfstvakantie
4 november – Dankdag en Schoolontbijt
13 november – Studiedag (alle kinderen vrij)
De thema’s van OJW (Oriëntatie op Jezelf en de Wereld) voor de komende tijd zijn ‘Jagers en
Boeren’ en ‘Weer en klimaat’. Het thema ‘Jagers en Boeren’ sluit mooi aan bij de
Kinderboekenweek met het thema ‘En toen..’
Beste ouder, dank u wel voor het lezen van deze nieuwsbrief. Als het goed is, bent u zo weer op
de hoogte van het reilen en zeilen in en om de school.
Hartelijke groet, namens het hele team,
Christa Mensonides
Directeur.

