
 

 
 Basis voor het leven!

 

 

In de afgelopen weken stonden bij de bijbellessen de verhalen over de tocht door de 

woestijn centraal. Afgelopen vrijdag had ik met groep 7-8 een gesprek over mopperen en 

morren en de invloed die dat heeft op de algehele stemming van een groep.

We legden de link naar deze tijd en al het gemopper van (misschien maar hele kleine 

groepen) mensen over de corona-maatregelen. 

De conclusie was: ‘laten we positief blijven en juist de mooie dingen benadrukken, dan 

komen we ook de negatieve gevolgen wel te boven’. 

 

Gelukkig merken we op en rondom onze school weinig van deze negatieve stemmingen 

en hebben we het idee dat iedereen er het beste van probeert te maken. 

 

Af en toe ontstaat er onrust als kinderen op school komen met mededelingen over corona 

in familiekring. 

Allereerst willen wij u vragen om dit soort informatie wel even te delen met de leerkracht 

van uw kind. Kinderen komen vaak met maar halve verhalen op school, waardoor de 

onrust alleen maar groter wordt. Dus als u of uw kind een corona-test heeft ondergaan 

(ook als de uitkomst negatief is), deel het dan met de leerkracht. 

In de tweede plaats is er onduidelijkheid over de quarantaine-regels voor kinderen tot 12 

jaar. In algemene zin kan gezegd worden dat voor kinderen tot 12 jaar de quarantaine-

regel niet geldt voor school. Het recht op onderwijs gaat boven de slechts hele kleine 

kans dat een kind tot 12 jaar corona overbrengt. 

Echter, dit besluit nemen wij nooit op school. In gevallen waarbij familie of vrienden 

positief getest worden op corona en dus een gezin in quarantaine moet, vragen wij 

contact op te nemen met de GGD (of we doen dit zelf) en volgen we altijd het advies van 

de GGD. Zo kan het voorkomen dat het ene kind wel naar school mag en een ander kind 

toch advies krijgt om thuis te blijven. 

Moet een kind thuis blijven dan is het altijd mogelijk om via school thuiswerk op te 

vragen.  

In de bijlage van de mail voegen wij ook nog de beslisboom voor 0 jaar t/m groep 8 toe.  

 

Juf Cora is vorige maand geslaagd voor de opleiding Specialist Hoogbegaafdheid en 

differentiatie. Wij feliciteren haar hartelijk met dit diploma.  

 

Juf Marjolijne en juf Rianne hebben zich samen opgegeven voor een cursus over 

executieve functies. Deze cursus is op 10 november en 1 december. Juf Mariska zal op 

die dagen in groep 5-6 invallen.  
 

Woensdag 4 november is het Dankdag.  

Hoe kun je God danken, ook als niet alles fijn en goed is om je heen? In Handelingen 

27:14-44 laat Paulus zien dat het kan. Terwijl hij als gevangene op weg is naar Rome, 

belandt het schip in een zware storm. Toch neemt hij op dat heen en weer slingerende 

schip de tijd om te eten en de Heere te danken voor wat Hij geeft. Dit gedeelte vormt 

dan ook de basis voor Dankdag 2020, vanuit het thema ‘Dank God in alles!’. 

 

Een kerkdienst zoals we die voorheen gewend waren is met de huidige corona-

maatregelen niet mogelijk. Omdat we het wel belangrijk vinden -en dit ook mogelijk is- 



om met de kinderen een fysieke dankdienst te vieren, hebben we ervoor gekozen deze 

dienst onder schooltijd te organiseren. Alle kinderen kunnen o.l.v. de leerkrachten naar 

de kerk, ouders hoeven de kinderen niet te brengen en zich elders te vermaken, maar 

kunnen hun kinderen op de gewone tijd (12.30 uur) bij school ophalen. 

 

Helaas is het vanwege de AVG-regels niet mogelijk om deze dienst online te volgen. Wel 

kunt u door middel van het gezinsdagboek (als bijlage bij deze nieuwsbrief) meeleven en 

meedenken met het onderwerp van deze dienst. 

 

Het inloopkwartier van woensdag 11 november kan helaas niet doorgaan.   

Op woensdagochtend 11 november hebben de groepen 1 t/m 4 vrij i.v.m. een 

studiemorgen van de leerkrachten.  

Vrijdagmiddag 13 november wordt de finaleronde van de jaarlijkse voorleeswedstrijd 

gehouden. De komende weken worden de voorronden gehouden. Alle kinderen van groep 

5 t/m 8 doen hieraan mee. Uiteindelijk gaan 8 leerlingen oefenen om hun gekozen 

fragment zo mooi mogelijk voor te lezen. 

Ook dit jaar hebben we 2 juryleden: Inge van der Kolk (onze bibliotheekconsulent) en 

mevr. Zeeman. Zij kiezen een winnaar uit de 8 kinderen die hebben gelezen. Deze 

winnaar mag door naar de regionale voorleeswedstrijd. Iedereen veel succes en 

leesplezier gewenst!  
 

Zoals u aan het begin van dit schooljaar hebt kunnen 

lezen hebben we dit schooljaar 2 schoonmaakavonden 

met ouders ingepland. De eerste avond is op maandag 

16 november.  Anders dan andere jaren hebben we dit 

keer alle ouders op een avond ingedeeld en bent u vrij 

om onderling te ruilen van beurt. We willen van 19:00 

uur tot uiterlijk 20:30 uur aan de slag gaan, zodat 

iedereen ook weer op tijd naar huis kan en een 

eventuele afspraak daarna ook nog kan bezoeken.  

We hopen dit anderhalf uur schoonmaakklusjes in de 

gehele school te doen. 

We hebben de indeling nogmaals bij de mail gevoegd, 

mocht u niet meer weten wanneer u aan de beurt bent.  

 

Wellicht voelt het een beetje raar; ouders worden 

zoveel mogelijk gevraagd niet in de school te komen en nu wordt u wel verwacht op een 

schoonmaakavond. 

Wij verwachten dat het met de indeling die we hebben gemaakt (+/- 5 ouders per lokaal) 

mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden. Ook vragen we u net als bij de 

welbevindingsgesprekken om de lokalen van groep 1-2 en 3-4 via de achteringang op het 

plein te betreden. Groep 5-8 kan gewoon via de hoofdingang. Koffie en thee is in de 

groepen te krijgen. 

Juist in deze corona-tijd is het wel heel belangrijk dat de lokalen goed schoongemaakt 

worden/ blijven. 



Uiteraard blijft u thuis bij klachten en zijn er andere mogelijkheden als u vanwege eigen 

gezondheid liever niet in grotere groepen bij elkaar komt. Geeft u dit dan door aan de 

leerkracht. Verder houden wij de aanscherping van de maatregelen van de overheid goed 

in de gaten en u op de hoogte als deze maatregelen vragen om een andere aanpak van 

de schoonmaakavonden. 

 

Graag meenemen: emmer, zeem, microvezeldoek, trekker o.i.d. …..  
 

De groepen 5 t/m 8 zullen op vrijdag 13 november lootjes trekken voor 

de Sinterklaasviering op vrijdag 4 december. 

Op vrijdag 20 november mogen alle kinderen op school hun 

geknutselde schoen zetten.  

Op donderdagmiddag 26 november verwelkomen we de nieuwe a.s. kleuters bij ons op 

school. Het gaat om kinderen van wie bij ons al bekend is dat ze op school gaan komen.  

Mocht u 3-jarigen kennen waarvan de ouders nog niet weten naar welke school de 

kinderen zullen gaan; wilt u hun naam-/adresgegevens dan aan ons doorgeven zodat wij 

hen vrijblijvend van informatie kunnen voorzien? Dank!  

 

Donderdag 26 november hebben de kinderen van groep 3-4 een vrije dag.  

Juf Nelleke heeft die dag een IB-bijeenkomst. 

 

 
Ook voor dit schooljaar krijgen we over een periode van 20 

weken voor alle leerlingen 3 stuks fruit geleverd. De levering 

van het fruit wordt op een dinsdag, daarom worden de 

fruitdagen op school: woensdag, donderdag en vrijdag.  

Het schoolfruit start in de week van 9 november 2020 en loopt 

t/m 16 april 2021.  

Wanneer u wilt weten welk fruit geleverd wordt, kunt u zich 

aanmelden voor de speciale oudernieuwsbrief op de site:  

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-

EU-Schoolfruit.htm  

Onder het kopje ‘Voor ouders’ vult u dan uw emailadres in en klikt op ‘Aanmelden’. 

 
 

Ook op de website van school www.cbsdewegwijzer.net vindt u bovenaan rechts van het 

(uitklap)menu 'Schoolfruit’.  

Iedere maandag wordt op deze pagina vermeld wat voor fruit de leerlingen krijgen.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fniehove.eu%2Fagenda-item%2Fsinterklaas-2019-schoen-zetten-op-vrijdagavond%2F&psig=AOvVaw1a4svEdXt5o7V2RxXo6Jfj&ust=1602053816444000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC939axn-wCFQAAAAAdAAAAABAR
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.euschoolfruit.nl%2Fnl%2Fschoolfruit.htm&psig=AOvVaw01-Rum3SsPcR0N0QrWQRbL&ust=1602053923476000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiN4Imyn-wCFQAAAAAdAAAAABAE


Deze week ontvangt u een mail over de Ouderbijdrage voor dit schooljaar. Zonder deze 

bijdrage is het niet mogelijk om alle extraatjes op school (zoals schoencadeautjes, 

strooigoed, verjaardagscadeautjes enz.) te blijven bekostigen. Wij hopen dat u zo 

spoedig mogelijk deze bijdrage op de schoolrekening wilt storten. Bij voorbaat dank!  

 

04-11-2020 Dankdag 

11-11-2020 Studiemorgen onderbouw 

13-11-2020 Voorleeswedstrijd 

16-11-2020 Schoonmaakavond 19:00-20:30 uur    

20-11-2020 Schoen zetten en lootjes trekken (gr 5-8) 

26-11-2020 Welkomstmiddag nieuwe kleuters  

Groep 3/4 extra vrije dag  

30-11-2020 Maandbrief december verschijnt 

 

Datum Psalm/lied Startpunt weeknr.  

06-11-2020 Liederen Dankdagthema  Dankdag thema 

13-11-2020 Liedboek 401:12/NLB 898:1 09 

20-11-2020 Psalm 87:5 OB/ Psalm 87:4 NB 10 

27-11-2020 Op Toonhoogte 151:1 11 

 

 

 

De volgende Maandbrief verschijnt DV 30 november 2020 

 

 
 


