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Aan ouder(s)/verzorger(s) en andere lezers,
Algemeen
De eerste periode van het cursusjaar ligt weer achter ons. Het is fijn om te merken dat de kinderen hun plaatsje in de
groep gevonden hebben. We zijn blij en dankbaar dat we zonder al te veel beperkingen de kinderen naar school
kunnen laten gaan. We hopen dat dit zo zal blijven. We wensen u en de kinderen een fijne herfstvakantie toe!
Welkom en afscheid
Meteen na de herfstvakantie start Ryan Bos in groep 1. We wensen Ryan een fijne tijd op onze school.
Juf Floor is na de zomervakantie op onze school gestart met haar stage. Ze doet de opleiding tot onderwijsassistente.
Ze is op maandag, dinsdag en woensdag aanwezig. We wensen haar een goede stageperiode toe.
Lief en leed
Juf Van de Werken is samen met haar man in blijde verwachting van een tweede kindje. Als alles goed verloopt, zal
zich in maart volgend jaar de nieuwe wereldburger aandienen. We feliciteren hen van harte en wensen ze een goede
voorbereidingsperiode toe.
We leven mee met de zorgen onder ouders. In het bijzonder wel met de moeder van Dang (groep 7). Zij is enkele
weken geleden met spoed opgenomen in het Radboud UMC. Haar situatie was zeer zorgelijk. Gelukkig gaat het
inmiddels met kleine stappen vooruit en mag ze weer thuis in het gezin zijn.
Ook de moeder van Ivar (groep 3) is opgenomen in het ziekenhuis i.v.m. het coronavirus. Haar situatie is momenteel
zeer zorgelijk te noemen. Ze ligt op de IC aan de beademing. Het maakt het extra moeilijk, omdat naaste familie haar
niet mag bezoeken.
De moeder van Ruth (groep 7), Matthias (groep 6) en Jolijn (groep 3) heeft een aantal weken geleden een bloeding
in de hersenen gehad. Gelukkig mag ook dit stapje voor stapje beter gaan.
We willen u vragen om biddend om deze ouders en gezinnen heen te staan. ‘Heer, waar dan heen? Tot U alleen!’
Nieuw lid bestuurscommissie
Tijdens de ledenvergadering is mevrouw De Jong, moeder van Mirthe, Roos, Tijn en Rijk, gekozen tot lid van de
bestuurscommissie. De bestuurscommissie heeft in de kern de taak om te waken over de identiteit van onze school.
Mevrouw de Jong wordt dit jaar al ingewerkt, zodat ze goed voorbereid volgend jaar de plaats van mevrouw Nijkamp
kan innemen.
Dankdag
Op woensdag 4 november is de jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid. We beginnen die morgen gewoon om 8.30
uur op school. Om 11 uur zullen we met alle kinderen van de school de kerkdienst digitaal bijwonen in de eigen klas.
U kunt als ouders de dienst meebeleven via www.kerkdienstgemist.nl.
Laten we vooraf aan de dankdag ook in de gezinnen bidden voor de dominee, voor aandacht en betrokkenheid
van de kinderen, het personeel, de gemeenteleden en alle andere belangstellenden tijdens deze dienst voor
zoveel (jonge) kinderen. Alvast een gezegende dankdag gewenst!
Nationaal Schoolontbijt
Op donderdag 5 november nemen we opnieuw deel aan het Nationaal Schoolontbijt. Dan ontbijten kinderen, juffen
en meester allemaal om 8.30 uur op school. Het is die morgen de bedoeling dat er thuis niet of een heel klein beetje
wordt gegeten.
Heeft uw kind een dieet? Meld dit dan zo spoedig mogelijk bij de eigen juf. Dan kunnen we daar rekening mee
houden. Meedoen met Het Nationaal Schoolontbijt is niet alleen gezellig, maar ook leerzaam. We bespreken met de
kinderen waarom een goed ontbijt zo belangrijk is. Ook maken we de koppeling naar dankdag.
Kerstviering 2020
In verband met de aangescherpte maatregelen bezinnen we ons nog op de wijze waarop we gestalte zullen geven
aan de kerstviering. U wordt hier nog over geïnformeerd.

Kerstactie
Het is de gewoonte om elk jaar rond november/december iets van het vele wat wij hebben, te delen met degene die
het minder hebben. Dit jaar willen we dit doen d.m.v. de schoendoosactie. Om te voorkomen dat jullie tijdens de
schoendoosactie zonder schoendoos zitten, wil ik u er vast op attenderen. De organisatie adviseert om de volgende
maat van de doos aan te houden. De maximale hoogte is 12 cm en de maximale lengte is 34. Als je de lengte en
breedte bij elkaar optelt, mag dit minimaal 46 cm en maximaal 56 cm zijn. Als u een schoenendoos hebt, bewaar de
schoenendoos voor de actie!
Na de herfstvakantie hoort u meer inhoudelijk over de actie en wanneer de actie is.
Bericht vanuit de GGD
Welkom bij de jeugdgezondheidszorg
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit doet de
JGZ op het consultatiebureau, op school en in de wijk. Iedere school heeft een eigen JGZ-team, bestaande uit een
doktersassistent, een jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Wij werken volgens de richtlijnen van het RIVM om
verspreiding van het corona virus te voorkomen: als wij zelf klachten hebben, blijven wij thuis. We maken alles wat
we gebruiken vaak schoon en wassen onze handen. Ook geven wij geen handen.
Standaardonderzoeken
Op de basisschool krijgen kinderen twee standaardonderzoeken. Dit gebeurt rond 6 jaar en rond 10 jaar door de
doktersassistent. Bij deze onderzoeken wordt gelet op de groei en ontwikkeling. Ook wordt gevraagd hoe het met
uw kind thuis, op school en in de vrije tijd gaat. Ouders/verzorgers zijn bij deze onderzoeken niet aanwezig. U krijgt
thuis voorafgaand aan het onderzoek een brief met daarbij een vragenlijst. U kunt hierop ook aangeven of u vragen
heeft over de gezondheid of het gedrag van uw kind.
Spreekuren
Zijn er bijzonderheden of heeft u vragen, dan wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor het spreekuur van de
jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ook kunt u zelf een afspraak maken als u vragen heeft over de ontwikkeling,
gezondheid (gehoor, zien, motoriek, groei), welzijn of opvoeding van uw kind. Hierbij kunt u denken aan
onderwerpen als eten, slapen, zindelijkheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de puberteit (als het kind iets
ouder is).
Nog vragen of een afspraak maken:

http://www.vggm.nl/jeugdengezondheid;
 Stuur een email naar: ggd@vggm.nl;
 Of bel ons op werkdagen tussen 9.00u-12.00u en 13.00u en 17.00u, tel: 088 - 355 6000.
het JGZ-team
Voor alle data geldt Deo Volente
19 oktober – 23 oktober
4 november
5 november
6 november
13 november
24 november
26 november
3 december
7 december
10 december
17 december
18 december
21 december – 1 januari
26 december
Met vriendelijke groet,
H. Versluis

Herfstvakantie
Dankdag
Schoolontbijt
Biebproject groep 5 en 6
Studiedag personeel: leerlingen vrij!
Spreekavond groep 1 t/m 8
Spreekavond groep 1 t/m 8
Sint viering
Start kerstactie
Verjaardag meester Versluis
Kerstviering
Na 12.00 uur leerlingen vrij!
Kerstvakantie
2e kerstdag; verjaardag juf van Leerdam

