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Vanuit de directie 
We hebben enerverende weken achter de rug. Waar we tot de vorige nieuwsbrief als school 
nog nauwelijks zelf te maken hadden gehad met het Corona-virus, heeft het virus de 
afgelopen weken behoorlijk toegeslagen in ‘s - Gravendeel en ook bij ons op school. Ouders 
en collega’s die verkouden werden en die zich hebben moeten laten testen. In een aantal 
gezinnen werden helaas positieve besmettingen vastgesteld, wat maakte dat er gezinnen in 
quarantaine moesten.  
 
Collega’s mogen weer werken op het moment dat de GGD aangeeft dat ze weer uit 
quarantaine mogen. Wanneer de Corona-test negatief is, mag er weer gewerkt worden met 
lichte klachten.  
 
Tot nu toe hebben we alle afwezige collega’s zelf kunnen vervangen, doordat andere 
collega’s extra zijn komen werken, we de invallers uit de eigen school hebben kunnen 
inzetten of de co-teachers / onderwijsassistenten geen begeleiding aan kleine groepjes of 
individuele kinderen hebben gegeven, maar voor de klas hebben gestaan. Fijn dat er geen 
klassen naar huis zijn gestuurd, maar spannend was het soms wel.  
 
Mocht het zo zijn dat er een klas thuis moet blijven, omdat er geen vervanging is, dan 
worden de betreffende ouders daarvan op de hoogte gebracht en communiceren we of de 
kinderen thuis aan het werk kunnen en wat ze kunnen doen. Als team hebben we een plan 
klaarliggen, laten we hopen dat we het niet/nauwelijks hoeven te gebruiken.  
 
Renate Vliet 
 

Identiteit 
Kinderdankdag 
Woensdag 4 november is het Dankdag, de online kinderdienst gaan we met elkaar op school 
meemaken en bekijken. Deze liedjes zijn we daarvoor aan het oefenen: 
Ik wil vandaag alleen maar zingen 
wij danken U 
Zo stevig als wat  
Allerleukste liedje  
Dank U wel 
Onze Vader in de hemel 
 

Onderwijskundig 
Kwink 
De komende weken werken we in de groepen over conflicthantering. 

 
Kinderen ontdekken dat anderen soms iets anders willen 
dan zij (onderbouw) en kunnen voor een ander en hun 
groep opkomen (midden- en bovenbouw).  
De Kwink van de week (weken) die daar bij hoort is voor 
de onderbouw: Ruzie? Zeg wat je wil!  
Voor de middenbouw: Gedoe in de groep? Doe iets!  
En voor de bovenbouw: Conflict? Werk mee aan een 
oplossing! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D9sRVOfLmsI
https://www.youtube.com/watch?v=niQlomgoLz4
https://drive.google.com/file/d/1JcjM5SoQphsF603R5Apz5LZw5Yllk6xI/view
https://www.youtube.com/watch?v=epOQAdjJIko
https://www.youtube.com/watch?v=xJQ6z6SKDH4
https://www.youtube.com/watch?v=lPSaNqGsrBM
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Organisatorisch  
Vestje of trui mee  
In de lokalen moeten we zoveel mogelijk de ramen open laten voor de ventilatie. Denk aan 
een extra trui of vest meegeven.  
 
Zwemrooster 
Vrijdag 16-10 groep 8b 
Dinsdag 27-10  groep 6a 
Vrijdag 30-10 groepen 5  
Let op: de groepen die op dinsdag gepland staan, zwemmen tot half 3 en gaan daarna vanuit 
het zwembad naar huis.  
 
Planning oktober 2020 

- Maandag 19 oktober: start van de herfstvakantie 
- Vrijdag 30 oktober: start typeles 

 

Informatie van anderen: 
- Na de herfstvakantie krijgen de kinderen uit de groepen 6 t/m 8 les van een 

gastdocent van De Erasmus Universiteit over veerkracht en omgaan met tegenslag. 
Om u als ouder hierbij te betrekken, ontvangt u een uitnodiging voor een webinar. 
Zie bijlage.  

- Flyer VKB Strijen.  
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