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Nieuwsbrief 1
Alle data D.V.

maken. Als deze oproep klinkt, durven
we dan nog weg te blijven?

Beste ouders/verzorgers,
Nieuwsbrief 1
Voor de start van het schooljaar heeft
u van ons i.v.m. de coronamaatregelen
een extra nieuwsbrief ontvangen. Dit is
de eerste nieuwsbrief volgens de jaarplanning.
Inmiddels zijn we al weer vier weken
naar school geweest. We kunnen daarbij terugkijken op een fijne start met
elkaar. In die vier weken is Gods Woord
iedere dag open gegaan en riep de
Heere ons op om tot Hem te komen.
Jesaja 1:18: Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de Heere; al waren
uw zonden als scharlaken, zij zullen
wit worden als sneeuw, al waren zij
rood als karmozijn, zij zullen worden
als witte wol. De Heere roept: “Komt
dan”. Geven we gehoor aan die oproep? Dan zal de Heere onze zonden
vergeven, Hij zal ze zo wit als sneeuw
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Ziekmelden
Wilt u bij een ziekmelding aangeven
wat de klachten zijn. Alleen ‘ziek’ is
niet voldoende. We zijn als school verplicht om goed zicht te houden op het
aantal kinderen dat ziek is of klachten
heeft. We maken op school onderscheid bij het invoeren van de absenten:
• Ziek ( bijvoorbeeld buikgriep )
• Covid-19 klachten leerling werkt
thuis.
• Covid-19 klachten leerling werkt
niet thuis.
Wilt u bij de ziekmelding direct erbij
vermelden of uw kind in staat is om
thuis voor school te werken?
Mag mijn kind naar school?
De regels hierover zijn al regelmatig
voorbij gekomen de afgelopen weken.
Hieronder nogmaals het protocol vanuit de PO raad. De laatste aanpassing
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is dat kinderen tot 12 jaar met verkoudheidsklachten gewoon naar school
mogen.

Op 16 september, is Aimée geboren. Zij
is het zusje van Lars (groep 6), Thijmen
(groep 5b) en Eliva. We feliciteren
deze families en wensen hen Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen.

Op 7 augustus is bij juf Jorinda van der
Kraats een gezonde zoon geboren: Jurrian. We zijn erg blij voor de juf en
haar man. Mocht u hen een kaartje willen sturen, dan kan dat via het schooladres.
Bereikbaarheid maandagochtend
Op maandagochtend is er niemand in
school tussen 07.55u. en 08.15u. Daardoor zijn we niet bereikbaar op dat
moment. Voor zaken die zeer dringend
zijn en echt niet kunnen wachten mag
u bellen met meester Verbeek 0647393025

Geboren
In de achterliggende periode, op 13
juli, is Olivia geboren. Zij is het zusje
van Florian (groep 4a), Rosalin (groep
1b). Op 31 augustus, is Mirthe geboren.
Zij is het zusje van Anne-linn (groep 6),
Jurrian (groep 3b), Rowan en Esmee.
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Verdriet en zorgen
De vakantie was niet voor alle gezinnen
fijn en zonder zorgen. Zonder alle gezinnen bij name te noemen, denken we
aan gebroken gezinnen, gezinnen waar
psychische- of lichamelijke zorgen zijn
en bij wie financiële problemen zijn.
Nieuwe leerlingen
We hebben weer veel nieuwe leerlingen mogen verwelkomen op onze
school. Rhode (2b) en Lindsay (2a).
Lieke, Lennard, Bjorn, Jace, Gerrieke,
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Erica, Job, Lisa, Jack, Suus, Micha,
Loïs, David, Willem, Chiel, Pieter, Jochem allen groep 1a. Van harte welkom! We hopen dat jullie een fijne tijd
op onze school mogen hebben.
Luizencontrole
De hoofdluiscontrole kan vanwege de
coronamaatregelen niet door gaan. We
willen voorkomen dat er ouders in de
school komen. In de afgelopen periode
zijn er toch ouders in de school geweest. Dit heeft te maken met het feit
dat er enkele leerlingen waren met
hoofdluis. Een paar luizenmoeders
hebben toen enkele controles gehouden, met inachtneming van de maatregelen. Wilt u a.u.b. zelf uw kind af en
toe blijven controleren. Laten we het
allemaal goed in de gaten blijven houden. Het is dan ook verplicht dat alle
leerlingen een luizenzak hebben.
Mocht u hem kwijt zijn of is hij stuk
dan is de luizenzak voor €1,- te koop
bij Marjan van der Vliet. (administratie)
Mw. V.d. Dikkenberg
Een moeder van twee van onze leerlingen, Bart (groep 4b) en Thomas
(groep 2b) v.d. Dikkenberg is slechtziend. Ze vraagt graag aandacht voor
het volgende.
Als moeder van Bart en Thomas wil ik
jullie als (nieuwe) ouders op de hoogte
stellen van mijn slechtziendheid. Dit
houdt onder andere in dat ik alleen
maar contouren zie daardoor lukt het
niet om mensen aan te kijken waardoor ik soms langs je heen kijk. Ook is
het voor mij lastig om mensen te herkennen. Graag wil ik een praktisch
punt aanstippen, wat betreft in het
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verkeer. Het gebeurt weleens dat ik
voorgelaten word met oversteken dit
zijn goede bedoelingen. Voor mij is dit
niet heel fijn omdat ik de gebaren om
voorgelaten te worden niet kan zien,
hierdoor kunnen gevaarlijke situaties
ontstaan. Bij het zebrapad kan ik ook
niet inschatten of u stopt of toch nog
snel door wilt rijden. Gelukkig zijn er
nog veel dingen die ik wel kan dat
maakt het voor een ander vaak tegenstrijdig/onduidelijk. Ik vind het prettig dat jullie als ouders dit weten, omdat het anders misschien verwarrend
kan zijn. We komen elkaar toch wekelijks tegen. Heb je vragen stel ze gerust! tot ziens op school!
Groet, Marinda v/d Dikkenberg

Verlof aanvragen
Het kan gebeuren dat uw zoon/dochter
een bruiloft heeft of een andere activiteit waarvoor vrij gevraagd moet
worden. Wilt u dat dan twee weken
van te voren aanvragen zodat het ruim
op tijd bij ons binnen is. Dit kunt u via
de site doen.
Water drinken
Op woensdag en donderdag drinken we
water. De andere dagen mag dit uiteraard ook. De flessen gaan iedere dag
mee naar huis en vullen we thuis.
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Contactavonden
We kunnen terugkijken op mooie contactavonden. De leerkrachten hebben
het als waardevol ervaren om op deze
avond met u over uw kind te spreken.

Fruit op woensdag
De regel op school is dat de kinderen
op woensdag fruit meenemen. Wilt u
daar weer even aan denken. Bij verjaardagen stellen we een gezonde
traktatie ook op prijs!

Overblijven/pleinwacht
We zijn tevreden over de pleinwachten
die gedaan worden door de ouders. Het
ontlast de leerkrachten echt.

Kinderboekenweek
Woensdag 30 september start de Kinderboekenweek. Het thema is: En
toen?
We gaan in die week veel aandacht besteden aan lezen, voorlezen en andere
leuke activiteiten. In de bijlage vindt u
de nieuwsbrief van de kinderboekenweekcommissie.
Schoolbieb
Tot de kerstvakantie is er geen schoolbieb. Rond de kerstvakantie nemen we
opnieuw een besluit hierover. Wellicht
heeft u zelf nog leuke boekjes thuis
waaruit uw kind kan kiezen.
Bijlagen SSBB
In de bijlagen vindt u het jaarverslag
van de SSBB. Daarnaast ook het jaarverslag van de GMR.
Inloopmorgen
Vanwege de coronamaatregelen laten
we de inloopmorgen, van donderdag 15
oktober, dit schooljaar vervallen.
Voorlichting werkweek
Op donderdag 8 oktober gaat de voorlichting van de werkweek niet door. U
krijgt per mail informatie over de
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werkweek. Vervolgens krijgt u gelegenheid om per mail of telefoon uw
vragen te stellen.
Oudervergadering
De oudervergadering van woensdag 14
oktober kan niet doorgaan. Op woensdag 19 mei 2021 hebben we nog een
oudervergadering.
Continurooster
In de bijlage vindt u informatie over
de definitieve invoering van het continurooster. U heeft nu eerst een
week de tijd om vragen te stellen.
In de week van 5 oktober gaan we
peilen of u voor of tegen de invoering
van het continurooster bent.
Afstand houden
Blijven we er op letten met elkaar? Ook
voor het hek van de school.

Heeft u vragen over de verdere inhoud
dan kunt u contact opnemen via
mr@wegwijzerkesteren.nl of via egeluk@wegwijzerkesteren.nl . U mag ook
een MR-lid persoonlijk aanspreken.
Mocht u zich willen aanmelden dan kan
dat ook via bovenstaande mailadressen.
We hopen iemand te vinden die ons
komt versterken binnen de GMR!
Namens de MR,
Erika Geluk
(Voorzitter van de MR en GMR-lid voor
de personeelsgeleding)
Met vriendelijke groet,
namens alle meesters en jufs,
Meester Verbeek
Belangrijke data
•
•
•
•
•

Nieuw GMR lid oudergeleding
Vanuit de MR zijn we op zoek naar een
betrokken ouder die zitting wil nemen
in de oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad
(GMR). De GMR is de medezeggenschapsraad van de SSBB, de stichting
waar onze school een onderdeel van is.
Van alle vijf de scholen, uit de stichting, is er een personeelslid en een ouder afgevaardigd in de GMR. Met elkaar mogen we meedenken en meebeslissen in beleidsstukken die de stichting aangaan. Lopende het jaar zijn er
ongeveer 6 vergaderingen.
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•
•
•
•

Woensdag 30 september: Start Kinderboekenweek
Vrijdag 2 oktober: Sponsorloop groep 6,7,8.
Woensdag 7 oktober: Korfbaltoernooi groep 5 t/m 8.
Donderdag 8 oktober: Voorlichting werkweek groep
8a en 7b/8b. Gaat niet door.
Woensdag 14 oktober: oudervergadering thema
Christelijk Burgerschap. Gaat niet door.
Donderdag 15 oktober: inloopmorgen groep 1 t/m 8.
Deze ochtend komt te vervallen.
Maandag 19 t/m 23 oktober: herfstvakantie.
Maandag 26 oktober: geen hoofdluiscontrole.
Vrijdag 30 oktober: nieuwsbrief 2.
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