
Nieuwsbrief 6 
06-11-2020 

Vanuit de directie 
Wat is de natuur toch mooi in de herfst, prachtige 
bladeren, mooie kleuren, harde stormen met regen of 
juist prachtige, zonnige dagen. In deze tijd zoeken we 
de gezelligheid en warmte bij elkaar.  
In deze tijd is het anders dan alle voorgaande jaren. 
Geen gezellige bijeenkomsten, maar zoeken naar 
alternatieven en dat doen we ook als school. De 
Kinderdankdag dienst hebben we met de kinderen in 
eigen klas gevierd. Anders dan anders, maar fijn om 
met de klas te doen. Zo zal het tot de kerstvakantie 
met alle activiteiten zijn, op school, alleen met de 
kinderen en zoveel mogelijk in de klas. Er met elkaar 
het beste van maken.  
 
De herfst is ook de tijd van verkoudheid en griep. Ik 
vraag u goed de RIVM richtlijnen in de gaten te 
houden. Tot nu toe zijn alle groepen iedere dag op 
school geweest en hebben wij in verband met tekorten 
en ziekten nog geen klassen naar huis hoeven sturen. 
Ik ben er trots op dat dit tot nu toe gelukt is. Ik ben de 
collega’s dankbaar die extra hebben gewerkt of flexibel 
zijn met het invallen. Ik hoop van harte dat we dat vol kunnen houden. De procedure bij 
ziekmelding van een leerkracht is als volgt: 

1. Er wordt gekeken of er vanuit onze eigen invalpool een collega kan invallen. 
2. Als het een parttime collega is, wordt de andere collega gevraagd te werken.  
3. Bij de collega’s die passend onderwijs verzorgen of die ambulant zijn, wordt 

gekeken of zij de groep kunnen overnemen. 
4. De mogelijkheid van verdelen wordt onderzocht. 
5. De klas blijft thuis en de kinderen volgen onderwijs op afstand.  

 
Nummer 4 is al lastig als er meerdere groepen verdeeld zouden moeten worden. We 
doen er als school alles aan om het onderwijs in deze tijd zoveel mogelijk ‘gewoon’  door 
te laten gaan, we hopen op uw begrip als er een klas naar huis wordt gestuurd. 
Wanneer u echt geen opvang heeft voor uw kind, dan plaatsen wij uw kind in een 
andere groep.  
 
Blijf gezond en zorg goed voor elkaar! 
 

Identiteit 
Terugblik op de kinderdankdag 
Afgelopen woensdag hebben we een mooie online dienst met elkaar mogen beleven. 
We bedanken dominee Raveling en de commissie voor hun inzet. 
 
Tussenstand opbrengst voor Het Vergeten Kind  
Inmiddels hebben we al ruim 500 euro met elkaar verzameld.  
 

Onderwijskundig 
Subsidie extra ondersteuning 
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Na de zomervakantie werd de mogelijkheid geboden om voor de leerlingen die minder 
goed hebben geprofiteerd van het thuisonderwijs, subsidie aan te vragen. Met die 
subsidie wordt er gewerkt aan de extra ondersteuning voor deze leerlingen. We hebben 
deze subsidie aangevraagd en toegekend gekregen. Rosalinde Tramper zal ons team 
komen versterken en gaan werken met de kinderen die in aanmerking komen voor extra 
begeleiding. Volgende week worden de ouders van de betreffende leerlingen op de 
hoogte gebracht.  
 
Voorstellen Rosalinde  
Mijn naam is Rosalinde Tramper, 34 jaar en sinds kort getrouwd met Igor. Samen met 
mijn dochter Lieke van 9 jaar wonen we in Puttershoek. Mijn hobby/sport is 
wedstrijdzwemmen, daarnaast hou ik van fotograferen. We bezoeken regelmatig een 
museum of spelen een (bord)spelletje. Sinds 2008 draag ik Multiple Sclerose (MS) met 
mij mee en zit ik met regelmaat in mijn rolstoel. Na 10 jaar huismoeder en vrijwilliger te 
zijn geweest, kijk ik er erg naar uit om als onderwijsassistent aan de slag te gaan op CBS 
De Bouwsteen. Dit sluit helemaal aan bij mijn achtergrond en interesses. Ik kom werken 
op maandag, dinsdag en vrijdagochtend.  
 
Luizencontrole 
Heeft u er erg in af en toe het haar uw kind te controleren, omdat de luizen weer actief 
zijn en er geen vaste controlemomenten op school zijn?  
 

Organisatorisch  
Zwemrooster 
De komende (twee) weken is het zwembad gesloten. 
 
Actie Veilig Verkeer: Parkeeractie: 16 t/m 20 november 
Wat een drukte bij het halen en brengen rond school! Voetgangers, fietsers en 
automobilisten zoeken allemaal hun weg en parkeren doet iedereen het liefst zo dicht 
mogelijk bij de school. Dat maakt het heel onoverzichtelijk voor kinderen. Kinderen 
vallen niet op achter of tussen geparkeerde auto’s en lopen hierdoor gevaar.  
Met de parkeeractie gaan de kinderen van de groepen 7 en 8 samen met de wijkagent 
en enkele OR-leden en leerkrachten iedereen die goed parkeert (fietser of automobilist) 
bedanken met een duim omhoog! De OK kaart. Daarbij wordt ook een oranje kaart 
gegeven met daarop de “goed parkeer- aandachtspunten”. 
Met deze actie hopen we de veiligheid van kinderen in het verkeer te vergroten.  
Deze actie kan plaatsvinden als het past binnen de regels van het RIVM. Wij krijgen 
hiervan z.s.m. uitsluitsel over. Indien de actie moet komen te vervallen dan laten wij het 
u weten. 
 
Sinterklaas: 
Ook dit jaar hopen we de Sint op school te mogen ontvangen.  
Precieze informatie hierover volgt in de volgende nieuwsbrief. 
 
Surprises: 
De groepen 5-8 vieren Sinterklaas met surprises. Bij deze surprise hoort ook een gedicht.  
In de surprise zit een cadeautje, ter waarde van 5 euro.  De lootjes worden op maandag 
16 november getrokken. 
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Wilt u in de dagen voor het lootjes trekken met uw kind kijken/bespreken wat zij op hun 
lijstje kunnen zetten voor 5 euro?  

 
Planning november 2020 

- Woensdag 11 november: studiedag, de kinderen zijn vrij 
- Maandag 16 november: lootjes trekken voor de groepen 5 t/m 8 

 
Informatie van anderen: 
Mad Science komt op school! 
Normaal gesproken komen de medewerkers van Mad Science in de klassen vertellen en 
laten zien wat deze naschoolse activiteit inhoudt. De demonstratie vindt niet plaats 
maar kinderen kunnen zich wel opgeven. Hieronder leest u alle informatie: 
 
De kinderen worden vanaf 14-12-2020 zes weken lang iedere maandagmiddag na 
schooltijd, meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en 
demonstraties!  Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de professor de 
wetenschap en techniek die daarachter zit uitleggen.  
 
Natuurlijk gaan de kinderen ook zelf aan de slag als echte wetenschappers! 
 
LET OP! De inschrijftermijn is van korte duur! Inschrijven kan vanaf 11 november t/m 
18-11-2020 en vol=vol.  Nu al nieuwsgierig? Bekijk hier de lessen of klik vanaf 11 
november op het inschrijfformulier. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://magazine.mad-science.nl/wetenschapinbeweging/home/
https://inschrijven.mad-science.nl/

