Weekbrief 15 oktober 2020
Corona
Aangezien er regelmatig richtlijnen wijzigen, zullen deze de komende weken in de weekbrief staan. De
vetgedrukte richtlijnen zijn nieuw of aangepast t.o.v. eerder gecommuniceerde richtlijnen vanuit school.
Aan u als ouders/ verzorgers het dringende verzoek om zorgvuldig met de richtlijnen om te gaan, hoe
vervelend dat ook kan zijn. We hopen op deze manier het aantal besmettingen van kinderen, ouders en
collega’s tot een minimum te beperken.
Kinderen:
- kinderen in groep 1-8 met een neusverkoudheid en geen koorts, mogen wel naar school;
- Kinderen die hoesten, benauwd zijn of andere klachten hebben die bij Covid-19 kunnen passen, moeten
thuisblijven tot de klachten over zijn. Kinderen kunnen op verzoek van de ouders getest
worden.
Ouders:
Wanneer één van de ouders koorts heeft of benauwd is, moet de ouder getest worden
en het hele gezin thuis de testuitslag afwachten. De kinderen mogen dus niet naar
school. Is de testuitslag negatief zijn de kinderen weer van harte welkom. Is de
testuitslag positief, moeten alle gezinsleden die geen klachten hebben thuisblijven.
Zodra de ouder die positief getest was, 24 uur klachtenvrij is, moeten de overige gezinsleden (zonder
klachten) aansluitend nog 10 dagen thuisblijven.
Wanneer één van de ouders hoest of verkouden is, maar geen last heeft van koorts of benauwdheid moet de
ouder zich laten testen en totdat de uitslag van de test bekend is, thuisblijven. De kinderen van deze ouder
mogen wel naar school, mits zij door de andere (klachtenvrije) ouder naar school worden gebracht of
zelfstandig naar school kunnen komen.
Wanneer één van de ouders positief is getest maar geen klachten heeft (dit kan gebeuren wanneer één van
de ouders in een beroepsgroep werkzaam is waar preventief testen noodzakelijk is), moeten alle gezinsleden
thuisblijven. Op het moment dat de positief geteste ouder 72 uur na het ontvangen van de positieve
testuitslag nog steeds geen klachten heeft, kan in overleg met de GGD besloten worden dat de quarantaine

wordt opgeheven.
Traktaties:
De kinderen mogen alleen trakteren als de traktaties per stuk verpakt zijn vanuit de fabriek. Traktaties die
door de ouders/ verzorgers zijn gemaakt of verdeeld in bijv. leuke bakjes, mogen we helaas niet uitdelen.
Brengen en ophalen van de kinderen
Het is ons opgevallen dat bij het brengen in de ochtend en het ophalen in de middag ouders/ verzorgers
langer blijven staan dan strikt noodzakelijk. Hierdoor is kiss en ride zone drukker dan nodig. Zou u, nadat u
afscheid heeft genomen van uw kinder(en), direct weer naar huis/ uw werk willen gaan. Hiermee voorkomen
we onnodige drukte.

Een lieve groet van juf Elly
Lieve kinderen, collega’s en ouders,
Wat een bijzondere dag was woensdag 14 oktober voor mij.
De hele dag was één grote verrassing, ik wist niks.
Chapeau voor de collega's die in Corona tijd zo’n geweldig feest georganiseerd hebben.
Wij hebben genoten van alle optredens van de groepen, de mooie liederen en toespraken.
Ook allemaal bedankt voor de mooie olijfboom, we gaan hem goed verzorgen. Hopelijk komen
er 200 groene, onvolgroeide of mooie rijpe olijven aan, net zoveel als de
leerlingen van de Molenwiek.
De avond was helemaal een groot spektakel, de leukste en mooiste file van
Nederland.
En wat ontzettend leuk om u allemaal nog even te zien tijdens deze
bijzondere drive-thru.

Wat een voorrecht om zo 44 jaar Molenwiek af te sluiten.
Morgen ga ik nog even de groepen langs om te trakteren en dan begint er een hele lange vakantie.
Bedankt voor uw vertrouwen en ik wens u veel geluk.
Ik wens Ilse en het team veel succes met de school en een tip voor jullie.
Geniet elke dag van de kinderen en elkaar.
Juf Elly

KWINK
Sinds september dit schooljaar gebruiken we Kwink als methode
voor sociale en emotionele vorming.
De eerste lessen van Kwink zijn gericht op het vormen van een
positieve groep.
Het thema van de eerste les is dan ook ‘een prettige groep’.
De kinderen leren samen met de anderen te werken aan een
prettige en veilige groep (
We werken twee weken over een les.
Voor thuis is er ook een koelkastposter om op
te hangen, zodat u thuis met uw kind(eren) over de lessen kunt praten.
(zie bijlage)

GOUDEN WEKEN
De Gouden Weken…
Dat is de periode van de eerste schooldag tot aan
de herfstvakantie.
Die eerste zes tot acht weken zijn cruciaal voor het
creëren van een fijne sfeer in de groep.
Dat is de reden dat we hier in de klas ook extra aandacht aan
besteden.
Met Kwink werken we aan de groepsvormingslessen en samen
met de kinderen hebben we aan de hand van de gouden
schoolregels de groepsafspraken gemaakt.
In de eerste schoolweken zullen er ook met regelmaat activiteiten/opdrachten
plaatsvinden om een positieve groep te vormen.

Kwink Oudermagazine
Met alles wat u over Kwink en sociaal-emotioneel leren wilt weten: het belang ervan voor ontwikkeling van uw kind,
hoe een Kwink-les op de school van uw kind eruit ziet, hoe u thuis een bijdrage kunt leveren aan het aanleren van
cruciale vaardigheden en nog véél meer. Wilt u meer weten? kijk op kwinkopschool.nl

Op woensdag 28 oktober vieren juf Sandra en juf Mirjam hun verjaardag in groep 3!
We gaan er een hele gezellige dag van maken samen, en doen die dag in de klas leuke
spelletjes. Je hoeft geen fruit en drinken mee te nemen, want je krijgt wat lekkers van de
juffen.
Als je het leuk vindt mag je die dag verkleed komen, maar hou er wel rekening mee dat
we wel naar de gym gaan die dag!

Welkom Lennon
Juf Angela en haar partner Raymond zijn de trotse ouders geworden van
Lennon Sander
Hij is geboren op 2 oktober 2020
Hij woog 3465 gram en was 49 cm lang.
Juf Angela en raymond genieten samen van enorm van de kleine man!

Ouderbijdrage
Ongeveer 2/3 van alle ouders hebben de ouderbijdrage al voldaan!
Voor alle ouders/ verzorgers waarbij het misschien even aan de aandacht is ontsnapt.
Wilt u de ouderbijdrage voor dit schooljaar voor 17 oktober 2020 te voldoen?
Het schoolgeld kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL81RABO0369.9475.76 op
naam van Stichting Ouderbijdrage de Waard OR de Molenwiek.
Alvast bedankt namens de OR.

Agenda voor de komende periode:
19-23 oktober:
28 oktober:

Herfstvakantie
(zie bijlage voor leuke activiteiten)
Juffendag groep 3

