situatie om deze reden zich voordoet, zal de leerkracht
via Parro u verder informeren.

Agenda
Di 29/9
Wo 30/9
Di 6/10
Wo 7/10
Vr 9/10
Vr 9/10

14.45-15.30 uur: leerlingenraad
Start Kinderboekenweek
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
Kleedjesmarkt met boeken
Nieuwsbrief

Jean
Dinsdag 22 september was het eindelijk zover voor
Jack en Vayén: hun zusje werd geboren! Jean weegt
3810 gram en moeder en dochter maken het goed.
Wij feliciteren het gezin De Bruin van harte met deze
mooie dochter die een grote broer én een grote zus
heeft.
Gods zegen toegewenst!

Toch weer Corona
De geldende afspraken veranderen nogal eens. School
volgt daarin de richtlijnen van de overheid. Zo
mochten afgelopen maandag weer alle kinderen met
lichte klachten naar school komen. Dat betekent dat
het plan om niet zieke kinderen toch wat onderwijs te
laten volgen van tafel is. Gewoon naar school kunnen
is veel fijner.
Niet zieke leerkrachten die getest moeten worden,
zullen wel onderwijs verzorgen. Het is niet de
bedoeling dat kinderen dan hele dagen achter het
beeldscherm moeten gaan zitten, maar er kan wel wat
instructie gegeven worden. U hebt hier van de week
bericht over gehad.
Inmiddels zijn we er ook wel achter dat dit de eerste
dag dat een leerkracht niet naar school mag i.v.m.
bijvoorbeeld een lichte verkoudheid, nog helemaal niet
meevalt. Ook het bereiken van het speciale nummer
kan nog lastig en dat heeft dan wel voorrang. Dus met
elkaar gaan we het ervaren… Wanneer een thuiszit-

Schoolfotograaf
Dinsdag 6 oktober en woensdag 7 oktober komt de
schoolfotograaf. Het lukt niet om alle kinderen op 1
dag op de foto te krijgen, dus verdelen we het over 2
dagen. Uiterlijk maandag 5 oktober hoort u van ons
op welke dag uw kind aan de beurt is.
We moeten het wat anders organiseren dan
voorgaande jaren. Dat hebben we in overleg met de
fotograaf gedaan.
Dit doen we wel:
• Van alle kinderen, ook van de peuters, wordt
een individuele foto gemaakt.
• Er worden groepsfoto’s genomen.
• Broertjes en zusjes die op school/PSZ zitten,
gaan met elkaar op een foto
Dit slaan we een jaartje over:
• Er kunnen geen foto’s gemaakt worden met
broertjes/zusjes die niet op school zitten.
Via school ontvangt u t.z.t. een voorbeeld van de
gemaakte foto’s. Dan kunt u net als voorgaande jaren
zelf online regelen of u de foto’s wilt bestellen e.d.
Betaling gaat ook digitaal. Het enige wat school doet,
is het uitdelen van de binnengekomen pakketjes.
Kinderboekenweek
Veel dingen (en vooral de leuke) moeten op het
ogenblik anders, maar van de Kinderboekenweek
proberen we toch een feestje te maken.
Het gaat dit jaar over geschiedenis met als motto ‘En
toen’. In alle groepen zal hier aandacht aan besteed
worden en er zijn wat activiteiten in de school
• Woensdag 30 september gaan we via een live
stream de opening meemaken.
• Woensdag 30 september en maandag 5
oktober komt onze eigen biebjuf Nelina in alle
groepen, ook bij de peuters, langs en zal dan
laten zien hoe fantastisch het is om met een
boek aan de slag te gaan.
• Voor elke groep is een themaboek
aangeschaft waar dagelijks iets mee gedaan
wordt.
• Het gaat uiteindelijk toch ook over
(voor)lezen. Vrijdag 9 oktober sluiten we het
af met een boeken-kleedjesmarkt door en
voor de kinderen. Details volgen tegen die
tijd.
• Ook voor/door de kinderen zal er een
tentoonstelling in de school zijn.
• Verder gaan de oudere kinderen zelf verhalen
schrijven. Wie weet, misschien kunnen we ze
wel publiceren.
1

Er worden vast wel foto’s gemaakt, zodat u toch een
beetje mee kunt genieten.

Veel fijner is het om grote dingen te voorkomen. Weet
u welkom, een luisterend oor en waar nodig een
deskundig advies wordt geboden!
Door de Corona-maatregelen is de organisatie een
beetje aangepast. U kunt nu niet zomaar binnen
komen. Het is geen inloopspreekuur. Maar wanneer u
een afspraak hebt gemaakt, is het geen probleem.
Hieronder ziet u het telefoonnummer en het mailadres
van Sandra. Mocht u de drempel toch te hoog vinden,
dan kunt u altijd via ons contact met het JGT zoeken.

Leerlingenraad
Het afgelopen jaar kwam de leerlingenraad minder
dan gepland bijeen, maar nu we weer allemaal op
school zijn, gaan we er weer lekker tegen aan.
Uit de groepen 5 t/m 8 zijn/worden 2 nieuwe kinderen
gekozen die met z’n achten de leerlingenraad van dit
schooljaar vormen. Voor elke bijeenkomst vergadert
de klas, zodat de kinderen weten welke agendapunten
ze in moeten brengen. Maar eens kijken welke
geweldige ideeën er dit schooljaar op tafel komen en
misschien ook wel gerealiseerd worden!
Spreekuren
De komende weken is er de gelegenheid om even met
de leerkracht van uw kind te praten. In de meeste
gevallen zal dit telefonisch zijn. Via Parro zal de
leerkracht u hierover informeren.
Er zijn 3 opties:
• Ouder en leerkracht maken hier geen gebruik
van.
• Leerkracht nodigt ouder uit.
• Ouder vraagt leerkracht te spreken.
Houd de Parro maar in de gaten.
Privacy
Via Parro kunt u bij ‘instellingen’ aangeven of we een
foto van uw kind mogen gebruiken voor bijvoorbeeld
de nieuwsbrief. Heel veel ouders hebben dat al
gedaan. Het is fijn als alle ouders die voorkeur kenbaar
willen maken. De leerkracht kan dan heel gemakkelijk
zien wat u wilt en daar rekening mee houden.
JGT
Om de week was er altijd een inloopspreekuur van het
JGT in school. De sluiting van de scholen in maart
doorbrak dat patroon. Kort erna ging Stefanie Boot,
ons vaste JGT-contact, aan de slag met een nieuwe
baan.
We zijn blij dat we u Sandra Pronk mogen voorstellen.
Vanaf nu zal er weer om de week een spreekuur zijn.
Daar werd goed gebruik van gemaakt en we hopen
dat u dat de komende periode ook weer doet.
Wanneer u vragen hebt die met de opvoeding van uw
kind te maken hebben of daar gewoon eens over
praten wilt, dan kunt u bij Sandra terecht. Dat hoeven
helemaal geen enorme problemen te zijn. Juist niet!

Fysio

Al heel wat jaartjes komt er iedere
week een kinder-fysiotherapeut op
school. De laatste tijd kwam
Susanne
Heemskerk
op
vrijdagochtend om diverse kinderen
te helpen en te ondersteunen.
Vanaf nu heeft Susanne een andere
taak, maar gelukkig komt er een bekwame opvolgster.
Saskia van Olphen neemt haar werk over en zal op
donderdagochtend aanwezig zijn om kinderen te
behandelen.
Met de praktijk van Paramedisch Centrum Katwijk
hebben we de afspraak dat de kinderen die daar onder
behandeling zijn, die hulp op school krijgen. Zo zijn er
korte lijntjes tussen de ouders, de fysio en de school.
Soms krijgt de leerkracht bijvoorbeeld tips om in de
klas goede dingen voor het kind te doen. Diverse
kinderen kunnen zo geholpen worden met klachten
zoals prikkelverwerking, schrijven, de grove en fijne
motorische ontwikkeling enz.
We vinden het jammer dat Susanne weg gaat, maar
blij dat er een goede opvolgster is gevonden in Saskia.
We denken dat er ook bij haar een goede
samenwerking zal zijn met als belangrijkste doel:
kinderen helpen.
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