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Corona 
Langzamerhand wordt het aantal kinderen dat thuis in quarantaine zit gelukkig kleiner. We zijn blij 
bijna alle kinderen weer op school terug te zien. De gezinnen die nog te maken hebben met een 
besmetting wensen we van harte beterschap en sterkte tijdens hun quarantaine. 
Als team zijn wij blij dat jullie ons verzoek om je kind bij verkoudheid of keelklachten toch thuis te 
houden heel serieus nemen. We willen zo min mogelijk risico lopen op nieuwe besmettingen. 
Natuurlijk betekent deze pandemie voor iedereen en dus ook voor ons team veel. Ze moeten 
collega’s tijdelijk missen; vervangers begeleiden; vragen van ouders beantwoorden en het 
belangrijkste: zowel de kinderen in hun klas, als de kinderen die thuis zitten, zo goed mogelijk 
begeleiden. Dat vraagt veel van hen. Ik wil ze daarom ook langs deze weg een enorm compliment 
geven voor hun veerkracht en inzet. Ik ben blij met dit team dat, ook onder deze lastige 
omstandigheden, zo positief, inventief en ondersteunend werkt. 
 
 

 
 
Kinderboekenweek 
Deze week is de Kinderboekenweek gestart. Deze staat dit jaar in het teken van geschiedenis. Het 
thema is: ‘En toen’. We gaan dus terug in de tijd met behulp van allerlei boeken en verhalen. 
In de verschillende lessen en workshops van Kansrijke Taal en Wereldoriëntatie (WO) zal dit thema aan 
de orde komen. En natuurlijk wordt er heel veel gelezen en voorgelezen. Voor elke bouw zijn nieuwe 
leesboeken, passend bij dit thema, aangeschaft. 
 
 
 



Vanuit de OR   
 
Kledinginzameling 
Dinsdag 27 oktober zamelen wij weer kleding in. Binnenkort krijgen de 
kinderen een kledingzak mee, met daarop de inleverdagen en -tijden. 
Uiteraard mag de kleding ook in andere (vuilnis-)zakken ingeleverd 
worden. Ruim je dus binnenkort je kledingkasten op, bewaar de kleding die weg kan dan voor ons. De 
inzameling levert ons weer een extraatje op, waarmee we mooie activiteiten voor de kinderen kunnen 
organiseren. 
 
 
Website 
Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst. 
 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
06-10   MR 
06-10   Kinderraad 
13-10   OR 
19 t/m 23-10  Herfstvakantie 
26 en 27-10  Voorlopige adviesgesprekken groep 8 
03-11   Studiedag: kinderen vrij 
05-11   Kinderraad 
 
 

 

 


