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De herfstvakantie is aangebroken. Voor de kinderen en voor alle
juffen en meesters weer even een week ‘om op adem te komen’. We
hopen dat u de herfstvakantie ook benut om te genieten van wat de
natuur in deze periode allemaal voor moois voor ons in petto
heeft…het komt je soms vanzelf aanwaaien.
Helaas worden we ook weer geconfronteerd met de opmars van het
coronavirus en vinden wij dat het heel belangrijk is om met elkaar de
beperkingen te accepteren en de voorschriften na te leven. Als er
besmette personen in uw familie voorkomen wilt u dat dan aan ons
laten weten? School wordt niet altijd betrokken in het
contactonderzoek dat de GGD uitvoert. We stellen het wel op prijs
om op de hoogte te zijn wat er zich op dit gebied afspeelt in de
gezinnen van onze leerlingen.

Hoofdluis
Zoals u allemaal weet worden er op school geen hoofdluiscontroles uitgevoerd vanwege corona. We
rekenen er op dat u thuis hierin uw verantwoordelijkheid nog steeds neemt en regelmatig uw
kind(eren) controleert op hoofdluis. Als u hoofdluis constateert wilt u dan ons daarvan op de hoogte
stellen? We zullen dit vervolgens discreet melden aan de ouders in de groep(en) waar uw kind zit.
Hieronder de link naar de website van het RIVM waar u leest over de wijze waarop u kunt
controleren en behandelen.
http://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen
Afsluiting Kinderboekenweek: ‘En toen..’
De afgelopen weken is er veel aandacht besteed aan leesmotivatie binnen het thema van de
Kinderboekenweek. Ter afsluiting van de Kinderboekenweek is er gisteren in alle groepen gefilmd.
Deze losse filmpjes worden de komende week door juf Cécile en juf Kiki gemonteerd tot één film en
die zal na de vakantie aan u allen worden gepresenteerd op ons YouTube kanaal. Hopelijk kijkt u er
nieuwsgierig naar uit. Als het zover is krijgt u daarvan bericht.
De bloemlegging
Door Pieter Jan en Lies uit groep 8:
De bloemlegging ging dit jaar niet door. Dat kwam door corona. We vonden dat heel jammer, en sneu
voor de soldaten. Ook voor de familie. Daarom hebben we op school een poppy gemaakt. Ook zijn we
met heel groep acht naar de begraafplaats geweest. Vervolgens hebben we daar bloemen gelegd,
vervolgens hebben we stil gestaan bij de graven. Dat was heel bijzonder en mooi.

We wilden laten zien dat ook al zijn
de soldaten er nu niet meer, we ze
nog steeds dankbaar zijn voor dat ze
hun leven op het spel hebben gezet
voor onze vrijheid. Dat vinden we
heel bijzonder. We zijn daar
natuurlijk ontzettend dankbaar voor.

Daarom vonden we het ontzettend jammer dat de bloemlegging
dit jaar niet door ging. En daarom waren we ook heel blij dat we
toch bloemen bij de graven mochten leggen. Het is best
schokkend en somber om te zien dat er gewoon soldaten van
een jaar of twintig zijn overleden in de oorlog.
We hopen dat de nabestaanden dit waarderen en dat de
traditie van het herdenken van soldaten nog lang in ere blijft!
Vriendelijke groet, pieter jan en lies. En natuurlijk groep acht!

Brief bestuur
Bij deze nieuwsbrief treft u nog een bijlage aan. Die bijlage is een brief van ons bestuur. Het College
van Bestuur hecht eraan om u zelf in deze bijzondere tijd te informeren.

agenda
Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober herfstvakantie
Maandag 26 oktober
20.00 uur MR vergadering
Vrijdag 06 november
Kabouterfeest kleuters

We wensen u allemaal een heel fijne
en gezonde
herfstvakantie toe.
Met vriendelijke groet,
Hans Verweij

