
   

 

  

  

            

  

 

 

 

 

Nummer  3 

6 november 2020 

Activiteiten 
Schoolbasketbal 13 november 2020 
Facultatieve gesprekken  19 en 24 november 2020 (avonden) 
Sinterklaas 3 december 2020 
Volgende Algemeen Nieuws 4 december 2020 

 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
Bij de start van het schooljaar hoopten we dat na de herfstvakantie de maatregels met betrekking tot COVID-19 
zouden zijn versoepeld en we u allen weer zouden kunnen verwelkomen in onze school.  
Helaas is er in de herfstvakantie voor de basisscholen een aangepast protocol gekomen en zijn de regels (weer) 
strenger geworden.  
Voor de leerlingen verandert er in school weinig. Wel zullen zij in de school ook collega’s en eventuele externen 
buiten het lokaal met mondkapjes zien lopen.  
Het is afwachten hoe lang dit protocol geldt; met deze versie is het zeker wel mogelijk om er voor de kinderen 
een feestje van te maken.  
Echter alles volgens de richtlijnen, dus het zal anders zijn.   
Grote complimenten hoe onze ‘feestcommissies’ bezig zijn met de voorbereidingen. Ook de kerstcommissie staat 
op dit moment voor een uitdaging: een corona-proof kerstfeest.  
 

Bedankt!  
Wat ontzettend fijn dat het brengen en halen van onze leerlingen zo goed verloopt.  
We willen dit heel graag vasthouden, dus nogmaals alle aanpassingen op een rijtje:  
  
- Graag met één persoon uw zoon/dochter halen en brengen;   
- Wanneer u met de auto komt, parkeer deze dan in een van de daarvoor bestemde parkeervakken;   
- In de zoen-en-zoefzone kunnen alleen leerlingen worden afgezet;   
- PAS UW SNELHEID AAN!;   
- Wees alert dat de 1,5 meter afstand wordt bewaard tussen volwassenen.   
  
Wees u ervan bewust dat het halen en brengen mogelijk meer tijd gaat kosten nu de herfst is begonnen. We 
starten om 8.30 uur met de lessen!   
 
 



 

 

 

Schoolplein  
Het is u wellicht opgevallen dat er op sommige plekken op het schoolplein tegels zijn weggehaald en deze 
stukken zijn afgezet met lint. Het doel hiervan was te kijken of de afwatering van het schoolplein zou verbeteren 
en nu is gebleken dat het werkt.  Echter, deze afzetting is natuurlijk geen ideale oplossing.  
Gelukkig stond al vast dat we ons schoolplein zouden gaan aanpassen: we willen meer groen op het 
schoolplein. Het Eco-team heeft al een mooie eerste stap gezet! Zie het onderstaande  Instagram-bericht (€ 1906 
opgehaald!!!!). 
 
Het Eco-team zal samen met een projectgroep er voor gaan zorgen dat ons schoolplein wordt aangepast. 
Hiervoor is ook de hulp ingeschakeld van tuinarchitect Clarine Hofstee.  
Het streven is dat we een ‘nieuw’, groener schoolplein hebben bij de start van schooljaar 2021-2022.  
 

 
   

De afgelopen weken konden de klanten bij de PLUS supermarkt groene muntjes sparen voor de 

scholen in Gorinchem.   

Wat zijn wij trots dat er zoveel voor onze school gespaard is. We gaan het mooie bedrag besteden aan 

vergroening van ons schoolplein. Dank je wel PLUS Elbert van den Doel voor deze mooie sponsoractie.  
  
 



 

 

 

Facultatieve gesprekken  
Doordat de facultatieve voortgangsgesprekken via Teams plaatsvinden, zal het Snappet rapport van leerlingen 
van de groepen 4 tot en met 8 op maandag 16 november mee naar huis worden gegeven.  
Dit rapport is een uitdraai van het digitale rapport dat u te zien zou krijgen wanneer de gesprekken op school 
zouden hebben plaatsgevonden. De grafieken die te zien op dit rapport kunnen een onderdeel vormen van het 
gesprek.  
Bij deze kopieën zit ook een uitleg hoe u het ‘rapport’ moet lezen.  
  
Corona-proof traktaties  
Door de aangescherpte regels binnen het onderwijs, blijft nog steeds gelden dat er alleen voorverpakte traktaties 
getrakteerd mogen worden.  
Wij stellen ‘gezonde’ traktaties op prijs, maar doordat alles corona-proof moet zijn, lijkt dit nu lastiger om te 
realiseren.  
Er is contact opgenomen met de GGD voor inspiratie en zij kwamen met de volgende tips:  
» Trakteer op fruit in een eigen verpakking  
» Kies voor kleine porties voorverpakt gedroogd fruit, zoals rozijntjes.  
» Geef iets anders dan eten, bijvoorbeeld bellenblaas of stickers.  
Meer inspiratie? https://bit.ly/35wdKuk  

   
Nogmaals 
Omdat we geen aanmeldingen binnen hebben gekregen, nogmaals de oproep:  

 

  
Verkeersouders gezocht!   
Onze school werkt al een aantal jaar met de methode SCHOOL op SEEF. Maar de school kan dit niet alleen. 
Daarom maakt SCHOOL op SEEF het voor scholen gemakkelijker om de handen ineen te slaan met ouders en de 
gemeente. Samen checken ze de routes in de buurt, de verkeerslessen op school en de kennis en het gedrag van 
de leerlingen. Een nuttig én vrolijk leerproces, waar niet alleen de school, maar de hele omgeving veiliger van 
wordt. De praktijklessen zijn het belangrijkste onderdeel van SCHOOL op SEEF. De praktische methode 
Verkeerskunsten leert kinderen hoe ze veilig en vaardig aan het verkeer deelnemen. Er is veel aandacht voor hoe 
ze zich bewegen en hoe ze zich daarin stap voor stap ontwikkelen. In speelse oefeningen, bijvoorbeeld op het 
schoolplein of in de buurt, leren kinderen fietsen, oversteken en goed opletten. Ze leren ook hoe ze omgaan met 
andere weggebruikers. Voor deze lessen maken wij gebruik van verkeersouders. Op dit moment zijn wij nog op 
zoek naar minimaal 4 ouders die ons hierbij zouden willen helpen. Alle ouders krijgen een korte training 
waardoor zij deze activiteiten goed kunnen begeleiden. U vindt het toch ook belangrijk dat alle kinderen zich 
veilig in het verkeer kunnen begeven? Mocht u interesse hebben dan kunt u zich aanmelden bij juf Sabina: 
sabina.hollink@stichtingovo.nl  
  

https://bit.ly/35wdKuk?fbclid=IwAR0WjsqGWWrBzAyava0N8Epw5HC33jJf9btQzblJW1KJxoBAKrkCYufd16U


 

 

 

Verjaardagen t/m 9 december 

Onderstaande kinderen vieren binnenkort hun verjaardag. 
 

datum november  datum november  datum december 

12 nov. Charlene  23 nov. Benthe  1 dec. Dylano 

15 nov. Isaï    Tim  2 dec. Rick 

16 nov. Steijn  24 nov. Christos   Nikki 

 Myron  25 nov. Bo    Daan 

17 nov. Safouan  27 nov. Iris  3 dec. Xavi 

19 nov. Sem  28 nov. Nelson  5 dec. Sofie 

 Lukas   Femm  7 dec. Luca 

20 nov. Hugo   Milou  9 dec. Rafael  

 Aiden  30 nov. Puck   Kaihan 

22 nov. Ireen      Laurens 

 

 
 


