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Corona; Nieuwe maatregel t.a.v. het basisonderwijs

‘Alle snotterige kinderen op de basisschool mogen weer naar school’
(Bij ernstige klachten en koorts moeten de kinderen thuis blijven.)
Wij zijn erg blij dat kinderen die verkouden zijn weer naar school mogen, maar ‘snotterig zijn’ is een
ruim begrip en we zullen met elkaar moeten bekijken, wat acceptabel is.
Indien nodig zal de directie de uiteindelijke beslissing nemen.
Laten we vooral ons gezonde verstand gebruiken!
Ook is de kans groter dat door deze versoepeling de leerkracht sneller verkouden wordt en zal dan
niet mogen werken. De leerkracht zal dan z.s.m. getest worden en zal bij een negatieve uitslag het
werk weer kunnen hervatten.
( z.s.m. zal u het vernieuwde officiële protocol ontvangen)
Afwezigheid leerkracht
School probeert vervanging te regelen. Maar meer dan anders zullen we rekening moeten houden
met uitval van leerkrachten. In de huidige situatie kan het echter betekenen dat er geen vervanging
is en dat we de klas vrij moeten geven. U zult dit een dag van tevoren uiterlijk om 17.00 uur van ons
horen. Op voorhand willen wij u vragen om na te denken over de eigen situatie en
opvangmogelijkheden.

Water drinken stimuleren; Nationale Kraanwaterdag; woensdag 23 september
In het kader van gezondheid en datgeen wat vorig jaar als feedback kwam van ouders , kunnen wij
concluderen dat we water drinken niet (meteen) gaan verplichten maar we willen het zeker
stimuleren.

Voldoende water drinken draagt
bij aan een gezonde levensstijl.
Nergens ter wereld is de kwaliteit
van het drinkwater zo hoog als in
Nederland.
https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-413-jaar/wat-geef-ik-mijn-kind-te-drinken-4-13-jaar-.aspx
Daarom gaan wij op de Nationale Kraanwaterdag starten met het
aanbieden van water tijdens de fruitpauze. U hoeft dus geen drinken
meer mee te geven voor de fruitpauze. (Het is niet verplicht). Ieder kind
krijgt een eigen beker voorzien van naam die iedere dag goed schoon
gemaakt wordt. Gedurende de dag kunnen de kinderen deze beker
vullen met water als ze dorst hebben.
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Laarzen/ regenjas;
22 september begint officieel de herfst. Aangezien we het ons nog niet kunnen voorstellen, zijn de
voorspellingen herfstachtig. In de onderbouw hebben wij gevraagd of de ouders laarzen en een
regenjas mee willen nemen die op school blijft hangen.

Buiten spelen is erg belangrijk en we willen meer
naar buiten; ‘in weer en wind.’
Buitenspelen (op het plein, sportveld of bos) zorgt voor
een verbeterende motoriek, een toenemende fantasie en
we leren met de wereld om ons heen omgaan en ook met
elkaar.
Vandaar dat we onze kernactiviteiten zowel binnen als
buiten laten plaatsvinden.
In de midden- en bovenbouw willen wij ook meer naar buiten/ buiten leren. Dus ook voor deze
kinderen geldt, dat het belangrijk is dat ze goede kleding en schoenen aandoen wat tegen een
stootje kan en waar je prettig mee kan bewegen.

Kinderboekenweek 2020; 28 september- 8 oktober; ‘EN TOEN’
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd en zal in het teken staan van
leesbevorderende activiteiten.

Afsluiting Gouden weken; vrijdag 2 oktober
De eerste weken van het schooljaar besteden wij veel aandacht aan de ‘Gouden weken’ en zijn bij
uitstek geschikt om te werken aan een goede groepsvorming; Extra aandacht voor groepsvormende
spelletjes en samen positieve groepsregels en afspraken bepalen, daar heb je het hele schooljaar
profijt van.
Op vrijdag 2 oktober zullen wij de Gouden weken op een gezellige manier afsluiten. Het programma
blijft nog een verrassing maar op deze dag wordt de lunch verzorgd en hoeven de leerlingen dus
niets mee te nemen. De onderbouw luncht ook mee en zal deze ochtend om 12.30 uur vrij zijn i.p.v.
om 12.00 uur.

Zakelijke ouderavond; 21 oktober
Op woensdag 21 oktober staat de jaarlijkse zakelijke ouderavond gepland die niet doorgaat.
Comprix volgt hierin de adviezen en richtlijnen van het RIVM.
Zakelijke ouderavond
Jaarlijks wordt er voor 1 december een zakelijke ouderavond georganiseerd door de
oudervereniging (OV). Op deze avond komen aan de orde de verslagen van de
secretarissen van de ouder- en medezeggenschapsraad (OV en MR) en het verslag
van de penningmeester van de oudervereniging. Ook de verkiezingen van de OV en
MR worden deze avond gehouden. Verder kunnen diverse schoolzaken aan de orde
komen.

Per mail ontvangt u de informatie van de OV, de MR en het team.
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Oud papier;
Het oud-papier rooster is toegevoegd aan de informatiekalender als laatste pagina.
Op de website staat het rooster van 2020-2021: https://holtpad.nl/informatie/oud-papierrooster/
Rij 1
Hoofdweg van Ziel (nr. 190) tot café,
Kerkdreef, Kerkweg, Stellingenweg vanaf nr.
70 t/m 114 (let op 43 voorbij Nap en 112 naast
Bosma )
Rij 2
Hoofdweg vanaf café t/m Wolvegasterweg
(nr.313) , Binnenweg en
de Vriesburgerweg t/m hoek Idzardaweg (nr. 8
/nr. 3)

26-9-2020

Rij 1

Rij 2

Ouders van…..

Ouders van…..

Kirsten Jonker

Jan vd Voort

31-10-2020
Björn Kroes
Reina Krikke
Wilt u er als rijder aan denken, dat het kleed/ deksel op de container moet!
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