Nieuwsflits 15-10-2021
AGENDA
Agenda
Beste ouder(s) en verzorger(s),
18 oktober t/m 24 oktober
Herfstvakantie
25 oktober
Hoofdluiscontrole
3 november
Dankdag

We vinden het belangrijk om u te betrekken bij ons onderwijs en in
samenwerking met u de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren.
We keken er dan ook naar uit om u tijdens de open lesweek van deze
week in de klassen te ontvangen. Doordat we maandag het bericht
ontvingen dat meerdere leerlingen besmet zijn met het coronavirus,
moesten we op advies van de GGD arts de open lesweek abrupt
annuleren. Hoewel dit onder deze omstandigheden een logische keuze
is, begrijpen we tegelijkertijd dat het annuleren hiervan voor u en uw
kinderen een teleurstelling is. We delen dit gevoel. Ook wij verlangen
ernaar dat corona niet meer belemmerend is voor hoe we als school
functioneren. We hopen dan ook dat we binnenkort alsnog de open
lesweek kunnen organiseren.
In hoeverre dit kan, hangt af van hoe het verloop met de besmettingen
er na de herfstvakantie uitziet. Aangezien we op dit moment niet
weten hoe dit zal zijn, is het advies dat de GGD voor déze week heeft
afgegeven ook leidend voor de week na de herfstvakantie. Dit heeft
tot gevolg dat de inloop voor de ouders van de kleuters in die week
niet door kan gaan. Als de situatie dit toelaat, houden we de inloop in
een andere week tussen de herfst- en kerstvakantie.
U kunt in de week na de herfstvakantie het vieren van de verjaardag
in de klas van uw kind hierdoor ook niet bijwonen.
In het belang van de voortgang van de ontwikkeling van de kinderen,
bent u nog wel welkom op school voor bijvoorbeeld een
oudergesprek. Als er kleuters na de herfstvakantie nieuw op school
starten, dan zijn de ouders van deze kinderen wel welkom om op de
eerste lesdag in de klas te komen kijken.
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Aangezien er tussen de zomer- en herfstvakantie meerdere
besmettingen waren met hoofdluis, laten we de hoofdluiscontrole op
maandag 25 oktober wel doorgaan. Ik wil u vragen om op deze dag
met het kapsel van uw kind(eren) hiermee rekening te houden. In de
bijlage bij deze Nieuwsflits vindt u het herziene hoofdluisprotocol. U
kunt hierin lezen wie waarvoor verantwoordelijk is.
Vanwege het aantal besmettingen met corona, zowel in de gemeente
als op school, is besloten om de dankdagviering net als vorig jaar in de
eigen klas te houden. Verderop in deze Nieuwsflits leest u hier meer
over.
We sluiten hierdoor de periode tot de herfstvakantie met een dubbel
gevoel af. Corona is op dit moment weer op de voorgrond aanwezig.
En dat geldt al helemaal voor de gezinnen waar dit nu speelt en het
gevolgen heeft voor de gezondheid en bewegingsvrijheid. En dat is

juist nu we aan het begin van de herfstvakantie staan extra zuur. In onze gedachten en gebeden
zijn we bij deze gezinnen. Tegelijkertijd mogen we ook met dankbaarheid terugkijken naar wat er
allemaal goed is gegaan in de afgelopen weken: In het kader van groepsvorming zijn er vele mooie
activeiten geweest; de schoolreisjes konden doorgaan; de kinderen hebben veel geleerd; culturele
activiteiten met betrekking tot een thema waarover gewerkt wordt, konden voortgang hebben.
Het zou mooi zijn als we deze draad na de herfstvakantie zo snel als mogelijk is, weer op kunnen
pakken.
Ik wens u een goede en gezegende vakantie!

Hartelijke groeten,
Bianca Offereins
directeur

Dankdag
Woensdag 3 november hopen we dankdag te vieren. Vanwege de Coronacrisis gaan we ook dit
jaar niet naar de kerk, maar vieren we dankdag op school in onze eigen groep. De
voorbereidingen voor de viering zijn al in volle gang.
Voorgaande jaren werd met dankdag altijd de voedselactie voor Dorcas gehouden. Dan mochten
in de week van dankdag de kinderen boodschappen meenemen en dan werd dit na de
ochtenddienst van school opgehaald. Nu is dit vorig jaar i.v.m. corona voor het eerst niet gedaan
en zijn er overal collectes gehouden. Aangezien dit goed is bevallen, wordt er ook dit jaar weer
geld ingezameld. De mensen in Oost Europa konden zo veel meer vers voedsel kopen en voor de
economie daar is het ook veel gunstiger. Graag willen we het zendingsgeld op maandagmorgen
1 november en het geld (of collectebonnen) op Dankdag overmaken naar Dorcas.
'Leven in kou, niet weten of je morgen te eten hebt. De allerarmsten in Oost-Europa gaan een
zware winter tegemoet. Een voedselpakket helpt dan enorm. Maar vanwege corona kunnen we
die helaas dit jaar niet in Nederland inzamelen. Maar we geven niet op. We kopen de producten
nu niet hier maar in de landen zelf in. U kunt ons helpen de voedselpakketten te vullen. Helpt u
mee?'
We hopen op een goede opbrengst!
EHBO training groep 8
In groep 8 worden ieder jaar EHBO-lessen gegeven. Deze lessen bestaan uit een theoriegedeelte
en praktijkgedeelte. Voor het praktijkgedeelte komen er mensen op school die een EHBOdiploma hebben. Zij geven de helft van groep 8 praktijkles, terwijl de leerkracht het
theoriegedeelte met de andere helft van de klas doet. Nu is er één iemand bereid om het
praktijkgedeelte op te pakken. Maar aangezien het bij de helft van groep 8 alsnog om 16
kinderen gaat, wil diegene graag hulp van een ouder. Dit moet wel een ouder zijn die zelf ook
een EHBO-diploma heeft, zodat de kinderen het goed aanleren. Heeft u een EHBO-diploma en
wilt u helpen bij de EHBO-lessen in groep 8? Dan hoor ik het heel graag. U mag een mailtje
sturen naar rickbolks@ijsselrijk.nl en dan neem ik contact met u op.

