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In deze nieuwsbrief leest u over:
• Update Covid-19
• Nationaal Schoolontbijt
• Facultatieve oudergesprekken
• Vragenlijst veiligheid en welbevinden
• Sinterklaas
• Safe the date: kerstviering
• Data schoolreisjes

UPDATE COVID-19
Er bereiken ons verschillende vragen over de duur van de quarantainetijd indien een
gezinslid positief test. Als u besmet bent met het coronavirus, kan het 2 tot 10 dagen duren
voordat u klachten krijgt. Zoals hoesten of benauwdheid. U kunt het coronavirus dus ook
zonder klachten die passen bij COVID-19 verspreiden. Hoe lang u in quarantaine gaat en wat
de regels zijn verschilt per situatie. Wij volgen hierin het advies van de GGD. Die geeft aan
wanneer een gezin in quarantaine gaat. Zij houden hierbij in de meeste gevallen als
startdatum de dag aan dat klachten zich voordeden, niet de dag van de testuitslag. Voor
meer info over thuisquarantaine kijk op
file:///C:/Users/HeidiSmits/Downloads/Wanneer+moet+ik+in+quarantaine%20(1).pdf
Gelukkig hebben wij tot nu toe geen leerlingen die positief getest zijn. Er zijn wat dat betreft
dus geen consequenties voor klasgenootjes.
Wij volgen nog steeds de actuele richtlijnen van het RIVM. Voor meer informatie, kijk
op https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19. De geldende hygiëne maatregelen en
afspraken ten aanzien van afstand bewaren blijven van kracht. Daarnaast dragen alle
leerkrachten in openbare ruimtes gezichtsbescherming. Bij vragen is de GGD bereikbaar via
email corona.doelgroepen@ggdhvb.nl. En via telefoonnummer 088-3686720.

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT 5 NOVEMBER
In je pyjama naar school, samen ontbijten met je klasgenootjes… hoe gezellig is dat! En nog
gezond ook! 5 November stond op basisschool De Duinsprong in het teken van het Nationale
Schoolontbijt.

Ieder jaar opnieuw wordt het ontbijtpakket samengesteld
volgens de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. De
inhoud varieert jaarlijks, keuze is er genoeg. Kinderen
konden kiezen uit volkorenbrood, -bolletjes en krentenbollen, volkorencrackers, glutenvrij brood (op
aanvraag), halvarine, 30+ kaas, appelstroop, Fruitspread,
100% pindakaas, yoghurt, muesli, melk, thee, groente en
fruit. Een gezonde keuze voor ieder kind!
De kinderen genoten niet alleen van een gezond ontbijt, ze
leerden ook alles over een gezonde start van de dag, zoals
over de vernieuwde Ontbijtmeter waarmee kinderen hun
ontbijtgedrag kunnen verbeteren, de Vijf Vuistregels van
een ontbijt en over de Schijf van Vijf. Leuk én leerzaam! Alle kinderen kregen verder het
boekje ‘Brood uit Europa, betoverende ontbijtverhalen van Kolletje en Dirk. Voor de jongste
kinderen hadden de juffen een leuk verhaal uitgekozen om voor te lezen. ‘Gezellig zo, samen
ontbijten. Een keer wat anders dan met je broertje en zusje eten’, glunderde Fleur.

De school had ruime voorzorgsmaatregelen genomen in verband met Covid-19. Het ontbijt
werd voorverpakt aangeleverd en de leerkrachten hadden speciale latex handschoenen
aangetrokken bij het klaarzetten en verdelen van het ontbijt. En uiteraard met een
mondkapje op! Ieder kind had een eigen bordje, beker en bestek meegenomen, zodat
niemand gebruik hoefde te maken van gezamenlijke messen bij het smeren van het brood.

In de ontbijtpakketten zaten ook vrolijke placemats om de tafels feestelijk aan te kleden. En
ieder kind krijgt een Fabeltjeskrantkalender mee voor thuis. Met de leukste dagen al
ingevuld en ruimte genoeg om zelf bijzondere dagen in te vullen. En met handige ontbijttips
natuurlijk.
Een gezond begin van de dag! De kinderen kregen er geen genoeg van. ‘Ik wist niet dat
fruitspread zo lekker was’ vond Tess. Er werd flink en gezond gegeten. Toch bleef er in
enkele groepen nog wat over. Alle onaangebroken producten werden verzameld en
opgehaald door de Voedselbank, zodat er geen voedsel verloren ging.

FACULTATIEVE OUDERGESPREKKEN
In week 47 staan de facultatieve oudergesprekken gepland. Deze zullen digitaal plaatsvinden
via Microsoft Teams. Leerkrachten zullen 9 november ouders persoonlijk uitnodigen voor
een gesprek via social schools indien zij een gesprek gewenst achten. Aansluitend kunnen
vanaf 10 november ouders die geen uitnodiging hebben ontvangen, bij de leerkracht
aangeven of ze een hulpvraag hebben en een gesprek wensen. Ouders worden verzocht aan
te geven op welk mailadres ze de Teamsuitnodiging willen ontvangen. Vanaf 12 november
zal een gespreksplanner open staan. Vervolgens zullen de leerkrachten de betreffende
ouders een uitnodiging voor een Teamsgesprek mailen op het aangegeven mailadres. Mocht
het niet lukken via Teams, dan maken de leerkrachten een telefonische afspraak op een later
tijdstip.

VRAGENLIJST VEILIGHEID EN WELBEVINDEN
Inmiddels hebben 156 ouders (35%) de vragenlijst veiligheid en welbevinden ingevuld,
waarvoor hartelijk dank. We hebben al mooie tips ontvangen, die bijdrage aan de
verbetering van onze kwaliteit. Indien u nog kans ziet een bijdrage hieraan te leveren, stellen
we dit uiteraard zeer op prijs. De vragenlijst staat nog open tot 15 november. In de volgende
nieuwsbrief zal ik u informeren over de resultaten.
De vragenlijst veiligheid en welbevinden, uitgezet onder de leerkrachten, is inmiddels
ingevuld.

SINTERKLAAS, van de Werkgroep Sinterklaas Online Heusden: Mieke van Oorschot Koen
van Bokhoven Wendy van Overdijkink Jos Lardinois
Doordat het COVID-19-virus ons heeft gedwongen in een semi-lockdown, kan de traditionele
intocht van Sinterklaas dit jaar geen doorgang vinden. In de zomer zagen we dit al een beetje
aankomen, vandaar dat we toen hebben gezocht naar alternatieven. Helaas, zelfs een
alternatieve route bleek geen haalbare kaart door de deze week afgekondigde maatregelen.
Heel erg jammer. Voor de kinderen, maar ook voor Sinterklaas en de vele hulppieten in de
hele gemeente. Gelukkig vonden een aantal creatieve Pieten de inspiratie om een aantal
filmpjes te maken rond Sinterklaas, met als thema: Zorg voor elkaar, meer doen dan alleen
kijken naar de kinderen zelf. Voor veel kwetsbare, vaak eenzame mensen in onze
samenleving zijn dit immers ontzettend lastige tijden. Het lijkt ons geweldig om via dit
Sinterklaasproject ook wat voor deze mensen te kunnen doen. Daarom hebben alle filmpjes
een open einde. Elke school of klas is vrij om dit open einde aan te grijpen om wat te doen
voor een kwetsbare groep, of dat nu kinderen, gehandicapten of ouderen zijn. Met name de
thema’s in filmpje Zorg voor elkaar en Hollandse gebruiken lenen zich daar prima voor! De
filmpjes worden samen in de klas bekeken, maar kunt u ook thuis nog eens –met of zonder

uw kind bekijken. U vindt de filmpjes vanaf 9 november 2020 op
www.sinterklaasinvlijmen.nl.

SAFE THE DATE: KERSTVIERING
Van wege alle RIVM-richtlijnen kan onze jaarlijkse kerstviering niet plaatsvinden in de kerk.
Ook het kerstontbijt komt te vervallen. Tijd om een andere kerstactiviteit te organiseren. Dit
jaar zijn alle kinderen welkom op donderdagavond 17 december, tussen 17.00-19.00 u. Het
precieze programma en tijden volgen, maar leg de datum alvast vast!

DATA SCHOOLREISJES
De schoolreiscommissie heeft de data voor de schoolreisjes vastgesteld, uiteraard onder
voorbehoud m.b.t. Covid-19:
Groep 1-2: 1 juni 2021 't Kwekkeltje
Groep 3-4: 4 juni 2021 Dippie Doe
Groep 5-6: 11 juni 2021 Toverland
Groep 7: 1 april 2021 Efteling

De volgende nieuwsbrief verschijnt 27 november.
Met vriendelijke groet,
Heidi Smits
Directeur, BS De Duinsprong
heidi.smits@scalascholen.nl
06-50633403

