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Onze eerste nieuwsbrief in een nieuw
fris jasje! Vanaf nu komt er voor iedere
vakantie een nieuwsbrief. In deze
nieuwsbrief informeren wij u over de
belangrijke zaken van de afgelopen
periode en over algemene schoolzaken.
Parro gebruiken wij om de actuele
dingen met u te delen. Wij staan vlak
voor de herfstvakantie. We zijn enorm
dankbaar dat de kinderen in deze
roerige tijd iedere dag naar school
konden gaan. Namens het team wens ik
u en jullie veel leesplezier.



EN TOEN....
KINDERBOEKENWEEK 2020

Woensdag 30 september openden we de
Kinderboekenweek. Er was een
sponsorloop waarbij de kinderen verkleed
waren als historisch figuur. De kinderen
deden erg hun best, wat was terug te zien
in de opgehaalde bedragen! Op Ter Doest
in Graauw hebben de kinderen €1080
opgehaald, op St.Jozef in Nieuw-Namen
€1055 en op St.Bernardus in Clinge €1000.
De opbrengst gaat naar de bibliotheken
op de scholen, waarvan nieuwe boeken,
kasten of zitmeubels zullen worden
gekocht.

Tijdens de Kinderboekenweek werden er in de groepen
verschillende lessen gegeven rondom bekroonde
boeken. Ook kwam de leesconsulent langs in de

groepen 5 en 6 voor een gastles. Op St.Bernardus heeft
de leesconsulent het ‘Makkelijk lezen plein’ geopend

door middel van een spel met de bovenbouw, bedoeld
om de boeken van dit plein te leren kennen.Op vrijdag 9

oktober sloten we de Kinderboekenweek af met een
speurtocht passend bij het thema ‘En toen…!’. De

kinderen uit groep 1 t/m 8 gingen in gemengde groepjes
op zoek naar de oplossing, welke aan het eind van de

middag bekend werd gemaakt. We hopen dat de
kinderboekenweek het leesplezier van onze leerlingen
heeft vergroot en hen heeft gemotiveerd om meer te

gaan lezen. We willen de kinderen en sponsoren
nogmaals bedanken voor de mooie bedragen die zijn

opgehaald!



BESLISBOOM
KINDERBOEKENWEEK 2020

Op 18 september 2020 heeft de
overheid besloten om de regels voor
neusverkouden kinderen van 7 t/m 12
jaar gelijk te trekken aan de regels
voor kinderen van 0 t/m 6 jaar. Er is
daarom nog maar één beslisboom. In
de bijlage voegen wij de beslisboom
nog eens toe. Met de beslisboom kun
je beoordelen of een verkouden kind
wel of niet naar de
kinderopvang/school mag. Zoals het
er nu uitziet komen er geen
aanvullende maatregelen met
betrekking tot het basisonderwijs.

Wij merken dat het contact met u als
ouders\verzorgers minder natuurlijk

verloopt dan voor Corona. Even de school
binnenlopen om iets te vragen aan de
leerkracht mag nu niet. Wij merken dat

hierdoor dat het soms langer duurt voordat
wij dingen horen die toch belangrijk zijn. Als

er iets is laat het de juf of meester weten
door een Parro te sturen of te bellen.

Hierdoor voorkomen we samen dat er
kleine dingen soms groot kunnen worden.

Corona

Communicatie



Het is belangrijk dat er een goed CO2
leefklimaat in de school is. In

november worden er CO2 meters
geplaats in de scholen. De melder

geeft aan indien er te weinig zuurstof
in de lucht zit. Ramen en deuren

worden dan extra open gezet. Omdat
het wat kouder kan zijn in de klas

willen wij u adviseren de kinderen een
extra vest of trui mee naar school te

geven.

De samenwerkende
schoolbesturen in Zeeuws-

Vlaanderen hebben besloten het
continurooster vooralsnog te

handhaven tot het tweede
evaluatie moment (januari

2021). Het zal niet vreemd voor
u zijn dat het besluit te maken

heeft met de oplopende
besmettingen van dit moment.

Corona

Co2 melders

Continurooster



Op dit moment zitten wij erg krap in de personele
bezetting. Wij verwachten dat dit in de nabije toekomst
niet zal verbeteren, zeker gezien het aantal oplopende
Corona besmettingen. Wij streven ernaar alle groepen
onderwijs te kunnen blijven bieden. Dit is een uitdaging
na de herfstvakantie als ook juf Nadja met
zwangerschapsverlof gaat vanaf 13 november. De
directie is in overleg met Perspecto op zoek naar
vervanging.

De intocht van Sinterklaas op tv gaat door, de
pepernoten liggen al volop in de winkel en de

uitzending van het eerste Sinterklaasjournaal komt
dichterbij! Wij kijken met de kinderen van groep 1 t/m 4
naar het Sinterklaasjournaal op school. Helaas weten
we nog niet of Sinterklaas en zijn Pieten ook op school

mogen komen. Na de herfstvakantie hopen wij jullie
hier zo snel mogelijk verder over te kunnen informeren.

Sinterklaas

Personele bezetting



Gezonde voeding draagt bij aan een gezonde ontwikkeling
van kinderen. Daarom willen wij u vragen een gezonde
pauzehap mee te geven en gezond eten voor tijdens de

overblijf in de broodtrommel te doen. Lekkere pauzehappen
vinden wij bijvoorbeeld groente, fruit en een volkoren
boterham. Wij verzoeken u ook alleen water, thee of

halfvolle melk mee te geven. Pakjes en flesjes frisdranken en
vruchtensappen bevatten namelijk erg veel suiker.

Juf nele is bevallen

van een hele

knappe jongen..

Welkom Rens

Gefeliciteerd Nele,

Jordy en Lars!

Gezonde voeding

Beschuit met muisjes



Wij wensen jullie allemaal

een hele fijne

herfstvakantie!


