Nieuwsbrief 16 oktober 2020
Personele ontwikkelingen
Pierrette Kluivers heeft deze week haar ontwikkeltraject op onze school afgesloten. De mentorgroep,
waarin zij dit schooljaar heeft gewerkt, en het team hebben gisteren afscheid van haar genomen.
Wij bedanken Pierrette voor haar inzet en wensen haar veel succes bij haar vervolgstappen.
Helaas hadden we ook deze week te maken met collega’s die in quarantaine moesten of klachten
hadden, waardoor zij getest moesten worden. Gelukkig is het ook nu steeds weer gelukt om
vervangers voor deze collega’s te krijgen.

Verkeerssituatie Hassinkborgh
De voorbereidende bouwwerkzaamheden aan de Hassinkborgh zijn gestart. Afgelopen week zijn de
hekken geplaatst. Wij hebben bij de gemeente aangegeven dat deze hekken op de straat zijn
geplaatst, waardoor de Hassinkborgh nog smaller wordt. Bovendien zijn, tegen de afspraak, in ook
bouwmaterialen op de taartpunt (kleine grasveld) geplaatst. De gemeente heeft beloofd hierover
direct contact op te nemen met de projectontwikkelaar. Daarnaast hebben we de gemeente
gevraagd om snelheidsbeperkende maatregelen op de Hassinkborgh. Officieel is het namelijk een 50
km weg. Ook hier zal de gemeente actie op ondernemen.
Voor ieders veiligheid blijft het het beste om zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te
komen.

Voorlopige adviesgesprekken groep 8
Op maandag 26 en dinsdag 27 oktober zullen de kinderen van groep 8 hun voorlopig advies voor het
voortgezet onderwijs ontvangen. Deze gesprekken zullen op school plaatsvinden, waarbij we het zo
georganiseerd hebben dat beide groepen een aparte ingang en wachtruimte kunnen gebruiken. De
gesprekken zullen plaatsvinden in een paleis, waarbij we voldoende afstand van elkaar kunnen
houden. Wanneer ouders en kind de voorkeur geven aan een online gesprek hebben zij dit kunnen
aangeven. Ook wanneer er sprake is van corona gerelateerde klachten zal het gesprek online
plaatsvinden. Wij willen de ouders vragen een mondkapje te gebruiken.

Startgesprekken
In de schoolkalender staan de startgesprekken gepland op 11 en 12 november. Vanwege de huidige
situatie zullen deze gesprekken online via Teams worden gevoerd. De gesprekken worden daarom
gespreid over de hele week, van 9 t/m 13 november. In de week na de herfstvakantie ontvangen jullie
informatie over het inschrijven voor deze gesprekken en het voorbereidingsformulier voor het
gesprek.
Vanuit de leerlingenzorg en gemaakte afspraken in het vorige schooljaar zijn er ook gesprekken
gepland met mentor en intern begeleider. Deze zijn in plaats van de startgesprekken. De uitnodiging
voor deze gesprekken komt direct na de herfstvakantie bij de betreffende ouders.

Brief JGZ
In de bijlage bij deze nieuwsbrief een brief van de GGD Jeugdgezondheid met informatie over de
gewijzigde onderzoeken voor leerlingen in groep 2 en in groep 7.

Vanuit de OB
Na de herfstvakantie willen we de zandwatertafel graag vullen met herfstvruchten. Wanneer jullie in
de herfstvakantie naar het bos gaan, willen jullie dan kastanjes, eikels, beukennootjes, enz.
Verzamelen? Na de vakantie kan je kind deze dan meenemen naar school. Dat zorgt voor heel veel
speelplezier!
Vanuit de OR
Algemene Ledenvergadering
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vinden jullie de uitnodiging voor de
digitale algemene ledenvergadering van onze oudervereniging.
Kledinginzameling
Zoals eerder gemeld kan maandagavond 26 oktober van 18.00 uur tot 19.00 uur en dinsdagochtend
27 oktober van 8.00 uur tot 8.45 uur weer kleding worden ingeleverd. Net als afgelopen keer kan de
kleding ingeleverd worden op de taartpunt. Dit is het kleine grasveld op de Hassinkborgh. Alle kinderen
hebben afgelopen week een zak meegekregen waar de kleding in kan. Maar de kleding mag ook in
andere (vuilnis)zakken aangeleverd worden. De zakken wel graag dichtknopen.
Alle ingezamelde spullen worden in principe hergebruikt. Daarom is het van belang dat de kleding, enz.
schoon en heel is.
Wat mag er wel in de zakken?
• schone kleding (zowel baby, kinderen en volwassenen)
• lakens
• dekens

•
•
•
•
•
•

gordijnen
knuffelbeesten
handdoeken
schoenen (per paar aan elkaar geknoopt of met tape)
riemen en ceinturen
handtassen

Wat mag er niet in de zakken?
• vuile, natte, gescheurde of beschadigde kleding
• enkele schoenen
• afgeknipt materiaal
• lappen
• matten/tapijten/vloerbedekking
• kussens/dekbedden/slaapzakken
• bedrijfskleding
• speelgoed
• matrassen
Ruim in de herfstvakantie nog even de kledingkasten op en verzamel de kleding die toch niet meer
gedragen wordt! Wij hopen op een mooie opbrengst die volledig ten goede komt aan de
oudervereniging en dus aan de kinderen!
Hoofdluiscontrole
Omdat we de luizencontrole op school nog niet weer kunnen opstarten, willen we jullie vragen je
eigen kind(eren) goed en regelmatig te blijven controleren op hoofdluis. Wanneer er sprake is van
hoofdluis, wil je dit dan melden op school? We kunnen dan de ouders van de betreffende
mentorgroep informeren.

Zet je licht aan!
Op zondag 25 oktober gaat de wintertijd weer in!
De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van
de Nederlanders heeft wel eens een onveilige verkeerssituatie
meegemaakt door fietsers zonder licht. En de kans op een
aanrijding neemt met 20% af bij juiste fietsverlichting. Goed
idee dus, die fietslamp. Maar dan moet je hem wel áánzetten.
Ook dit jaar zet de ANWB zich met de fietsverlichtingsactie
weer in zodat uw kinderen veilig en goed zichtbaar op de fiets
naar school gaan.
De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een gedragsverandering bij uw kinderen m.b.t. het correct
voeren van fietsverlichting. Ook wij zullen de tag rondom onze school aanbrengen. Onderzoek heeft
uitgewezen dat 20% van de fietsers na het zien van de tag “zet je licht aan” zijn fietsverlichting wél
aanzet. Vaak werkt de fietsverlichting wel maar vergeet men deze echter aan te zetten. Deze tag
helpt u dus herinneren.
Via www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie kun je het sjabloon en spuitkrijt aanvragen om je eigen tags
te kunnen zetten.
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