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In deze nieuwsbrief leest u over:
• Update Covid-19
• Nationaal Schoolontbijt
• Verkeersveiligheid rond de school
• Ouderbetrokkenheid
• Werkdagen juffrouw Marion
• Kinderpostzegels
• Sjors Sportief

UPDATE COVID-19
Deze week heb ik u moeten informeren over een positief geteste leerkracht. Er is nauw
contact geweest met de GGD, kinderen in de groep van de betreffende leerkracht lopen een
minimaal risico op besmetting. De betreffende ouders zijn hierover geïnformeerd en kunnen
via een speciaal telefoonnummer contact opnemen met de GGD indien ze nog vragen
hebben. Gelukkig zijn er maandag en dinsdag 3 leerkrachten negatief getest. Wij hebben de
maatregelen in school verscherpt. Naast de gebruikelijke RIVM-richtlijnen dragen alle
leerkrachten in school in openbare ruimtes gezichtsbescherming. Ook lunchen leerkrachten
in het eigen lokaal en niet meer met elkaar, zodat we minimale bewegingen in school
hebben. De GGD sprak hier haar waardering over uit.
Nu de besmettingen weer oplopen, wil ik u dringend verzoeken indien u (milde) klachten
heeft of wacht op een testuitslag, dit door te geven aan de leerkracht(en) van uw kind(eren)
en niet op school te komen. Ook niet om uw kind te brengen en te halen. Kinderen zijn
volgens de RIVM-richtlijnen wel welkom. Bij koorts in het gezin blijven de kinderen thuis.
Indien u zelf een positieve uitslag krijgt, wordt verwacht dat ook de kinderen in quarantaine
gaan. Zij zijn weer welkom als de geteste persoon na de quarantaineperiode 24 u.
klachtenvrij is.
Aan ons verzoek om op het kleine schoolplein 1,5 m afstand te houden en een mondkapje te
dragen wordt door veel ouders gehoor gegeven. Fijn dat u samen met ons zo alert bent,
zeker bij het verlaten van de poorten, waar het bewaren van afstand best lastig is. In
aansluiting op de persconferentie van premier Rutte verzoek ik u nogmaals dringend een
mondkapje op het schoolplein te dragen. Wellicht kunt u dit ook doorgeven aan opa’s en
oma’s die uw kind(eren) komen ophalen. Ook van de Kiss en Walkstrook, waarbij ouders aan
de Churchillstraat de ene poort gebruiken als ingang en via de andere poort het schoolplein
weer verlaten, zorgt voor minder opstoppingen.

Voor actuele informatie kijk op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT 5 NOVEMBER
Donderdag 5 november is het Nationaal Schoolontbijt. Als Gezonde School willen we dit
vooralsnog door laten gaan. We hebben hierover contact gehad met de organisatie van het
Nationaal Schoolontbijt. Zij volgen de richtlijnen van het RIVM nauwgezet.
Het ontbijt wordt voorverpakt per groep geleverd. De leerkrachten zullen met medische
handschoentjes aan het brood verdelen. We vragen aan alle kinderen om een bord, bestek (
mes, vork én lepel), een drinkbeker én een kom of schaaltje mee te brengen. Ook dit zorgt
ervoor dat kinderen niet van gezamenlijke spullen gebruik hoeven te maken. We zien erop
toe dat iedereen voor en na het ontbijt de handen wast. Kinderen mogen deze dag in hun
pyjama/onesie naar school komen.
Informatie over het Nationaal Schoolontbijt voor ouders is te vinden op:
https://www.schoolontbijt.nl/ouders

VERKEERSVEILIGHEID ROND DE SCHOOL
7 Oktober heeft er een gesprek plaatsgevonden met een beleidsmedewerker verkeer van de
gemeente over de verkeersveiligheid rond de school. We hebben opties bekeken in zowel de
Schimmelpenninckstraat als de Churchillstraat waar mogelijkheden liggen voor eventuele
aanpassingen. Zo hebben we bijvoorbeeld gekeken naar de oversteekplaats en looproute bij
de ingang van het schoolplein van de groepen 1-4 aan de Schimmelpenninckstraat, zodat
ouders en kinderen zich niet tussen de geparkeerde auto’s door hoeven te ‘wurmen’.
Ook hebben we gekeken naar de oversteekplaats bij de uitgangen aan de Churchillstraat.
Zelf hebben we de looproute op het schoolplein aan de Churchillstraat aangepast zodat bij
het halen en brengen van kinderen zo min mogelijk oponthoud ontstaat.
Ouders van de kinderen in groep 1-2 die hun kind aan de Schimmelpenninckstraat komen
brengen en halen, mogen bij de haalmomenten op 1,5 m afstand op het schoolplein
wachten. Ook hierdoor zien we minder wachtende ouders aan de straatkant.
De besproken opties worden voorgelegd aan de gemeente, om te bekijken of daar eventueel
financiële middelen voor zijn. Zodra er weer externen in school mogen, plannen we een
bijeenkomst met de buurtbewoners om de mogelijkheden te bespreken. De
beleidsmedewerker verkeer sluit daar graag bij aan om ook uw ideeën te beluisteren.

OUDERBETROKKENHEID
Tijdens de laatste bijeenkomst van de werkgroep ouderbetrokkenheid zijn de
verwachtingsgesprekken geëvalueerd. Voor sommige ouders in groep 5 was het wennen om
het verwachtingsgesprek met het kind erbij te voeren. Normaal wordt dit besproken op de
kick-off, maar door Corona is de kick-off niet doorgegaan. Komend schooljaar zullen we dit
onderwerp opnemen in de presentatie van de kick-off, zodat ouders weten wat ze van het
gesprek kunnen verwachten.
Tijdens de verwachtingsgesprekken zijn de citoresultaten uitgedeeld van eind juni. Vanwege
de Coronacrisis, lukten het niet om alle overzichten mee te geven, omdat we de toetsen zo

laat mogelijk hebben afgenomen. Sommige ouders misten de uitleg van de citoresultaten.
Deze uitleg is alsnog bijgevoegd bij deze nieuwsbrief.

WERKDAGEN JUFFROUW MARION
Juffrouw Marion, intern begeleider van de groep 1-2-3, heeft haar werkdagen gewijzigd.
Voortaan zal zij aanwezig zijn op maandag, woensdag en vrijdag.

KINDERPOSTZEGELS
Dit jaar hebben de kinderen van groep 7 en 8 geen kinderpostzegels verkocht. Ondanks dat
kinderen minder risico lopen m.b.t. corona, wilden we de kans hierop minimaliseren.
Daarnaast zagen veel kinderen het als een belasting om langs de deuren te lopen omdat ze
ook al vaak vanuit de sportvereniging dingen moeten verkopen. In april staat ook al de
bloemetjesactie is gepland. Ook zien veel ouders, opa’s en oma’s het als een verplichting om
een bestelling te doen.

SJORS SPORTIEF
Alle kinderen van de basisscholen in de gemeente Heusden
hebben 12 oktober van de gemeente het Sjors sportief/creatief
boekje op school uitgereikt gekregen. Hierin staan alle sportieve
en creatieve activiteiten die veel verschillende clubs en
verenigingen uit de omgeving speciaal voor kinderen in de
basisschoolleeftijd organiseren. De meeste activiteiten zijn gratis
en inschrijven is verplicht. Er zit geen limiet aan het aantal
inschrijvingen per kind. Een mooie kans om veel verschillende
activiteiten uit te proberen!
Voor een eerste indruk, kijk op https://www.sjorssportief.nl/video
Op woensdag 14 oktober heeft de kick-off plaatsgevonden. Vanaf die
datum kunnen de kinderen zich inschrijven voor alle activiteiten, zelfs tot een week voor de activiteit
via www.sjorssportief.nl

Veel plezier en een actief schooljaar gewenst!

De volgende nieuwsbrief verschijnt 13 november.
Het team wenst u allen een heel fijne herfstvakantie.
Even op adem komen….
Blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
Heidi Smits
Directeur, BS De Duinsprong
heidi.smits@scalascholen.nl
06-50633403

