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Dag van de Leraar
Maandag 5 oktober is de jaarlijkse dag van de leraar. Met deze dag
wordt het belang van goede leraren benadrukt. Het is een dag waarop
de leraar eens extra in het zonnetje gezet kan worden voor al het
werk wat binnen en buiten de school voor de leerlingen wordt gedaan.
Van het bestuur ontvangen alle leraren een cadeautje en het staat
ouders vrij om ook een blijk van waardering te geven. Juist in deze
tijd moeten we zuinig zijn op onze goede leraren!
Onderwijs in coronatijd
We leven in een onzekere tijd. De toename van het aantal
besmettingen met het coronavirus zal zeker ook zijn weerslag hebben
op het onderwijs. We verwachten niet dat de basisscholen weer
collectief zullen sluiten, maar houden er wel rekening mee dat de
voortgang van het fysieke onderwijs op school in het gedrang kan
komen. Dit heeft alles te maken met de thuisblijfregels voor
onderwijspersoneel. Hierdoor kan in de komende maanden niet
voorkomen worden dat groepen vaker dan normaal vervangen worden
of zelfs naar huis gestuurd moeten worden, omdat er geen vervanger
beschikbaar is. In het geval groepen thuis komen te zitten, zullen we
ons best doen om werk mee te geven en/of digitaal les te geven via
Teams.
Geld voor goede doelen - verantwoording
Er is vorig schooljaar weer veel geld verzameld voor goede doelen.
Hartelijk dank daarvoor! Helaas werd het schooljaar onderbroken door
een coronapauze, waardoor de inkomsten aan zendingsgeld abrupt
stopten. Maar ondanks dat is er toch een bedrag van
€ 900,-- bij elkaar gespaard.
Van dat bedrag gaat er € 720,-- naar onze 2 sponsorkinderen van
Woord en Daad. Er is dit keer dus € 180,-- over voor een ander goed
doel. Dit bedrag bestemmen we aan GAiN voor steun aan
vluchtelingen op Lesbos.

Overblijven - TSO
Het overblijven is dit schooljaar weer normaal opgestart. Onze coördinator Maike van de List
heeft haar uiterste best gedaan om voldoende begeleiding te organiseren, maar dat is niet
volledig gelukt. Er is dus dringend behoefte aan extra overblijfouders of overblijfgrootouders.
De realiteit is zelfs dat, als deze trend zich doorzet, het overblijven niet langer met alleen
vrijwilligers te organiseren is. Dan zal gezocht moeten worden naar een externe partij, die
de school kan ontzorgen. De kosten voor het overblijven zullen in dat geval voor ouders fors
gaan toenemen. Laten we proberen dit probleem samen op te lossen en waarmee we de
kosten laag kunnen houden. Helpt u ook mee?

Voorleeswedstrijd & Boekenmarkt
Op maandagmiddag 12 oktober wordt in de hal van de school de jaarlijkse voorleeswedstrijd
gehouden. Dit jaar zullen 5 leerlingen aan deze wedstrijd meedoen. In de groepen 3/4, 5/6
en 7/8 zullen eerst voorronden worden gehouden en daaruit zullen de 5 deelnemers
geselecteerd worden, uit elke groep één.
Een deskundige jury zal de prijswinnaars aanwijzen en de winnaar mag deelnemen aan de
regionale voorleeswedstrijd. Maar dat is pas na de jaarwisseling.
Alle deelnemers wensen we veel succes met de voorbereidingen!
De boekenmarkt organiseren we dit jaar niet i.v.m. de coronacrisis.
Spaart u mee voor de schoolbieb?

Van 30 september t/m 11 oktober is het weer Kinderboekenweek. Bruna wil graag samen
met scholen, ouders/verzorgers én kinderen het lezen van kinderboeken stimuleren,
daarom organiseert deze winkel een fantastische scholenactie tijdens de
Kinderboekenweek: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Hoe meer ouders meedoen, hoe meer
gratis kinderboeken de school bij Bruna (in o.a. Piazza Gorinchem, de Meent Papendrecht
en Schoonhoven) mag uitzoeken !
Hoe werkt de actie 'Sparen voor je schoolbieb'?





Ouders kopen een kinderboek bij een Bruna-winkel en leveren de kassabon(nen) in
op school.
De school verzamelt alle kassabonnen van aankopen gedaan tijdens de actieperiode
(van 30 september t/m 11 oktober 2020).
De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 16 oktober 2020 ingeleverd
worden bij de juf of meester.
De school mag t/m 16 december 2020 voor 20% van het totale kassabonbedrag
nieuwe leesboeken uitzoeken bij een Bruna-winkel.

Wij hopen dat scholen, kinderen én ouders meedoen, want leesplezier creëer je samen!
Kijk voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb. Heeft u nog vragen? Neem dan
contact op met juf Dinella of een Bruna-winkel.
Uitreiking Label SOS Verkeer
Op donderdagmiddag 10 september kwam wethouder Johan Quik naar onze school om voor
de 4e keer het School op SEEF certificaat uit te reiken. Wij zijn de eerste basisschool in de
wijde omgeving die al zolang meedoet aan het verkeersprogramma van School op SEEF. Een
pluim op de hoed voor juf Germa, die dit allemaal heeft voorbereid en begeleid. Het werd
een sfeervolle verkeersshow op het schoolplein met een grote diversiteit aan
vervoermiddelen voor kinderen en met een keurig fietsende wethouder over het door ouders
uitgezette parcours. Na afloop kregen alle leerlingen een sleutelhanger cadeau!

Spreekweek - 26 t/m 30 oktober
Een spreekweek, wat is dat?
In een spreekweek bent u na schooltijd welkom bij de juf of meester van uw kind om te
informeren hoe het gaat, om vragen te stellen of om zaken te delen. Maak daar vooral gebruik
van als u daar behoefte aan hebt!
Het is een spreekweek. In deze week is er op 5 dagen de mogelijkheid om een gesprek te
voeren met een leerkracht.
LET OP:
U moet vooraf een afspraak maken!
Alleen ouders die een afspraak hebben gemaakt, zijn welkom in het schoolgebouw.
Verkiezing Medezeggenschapsraad
Bij de laatste verkiezing voor de medezeggenschapsraad zijn 57 stemmen uitgebracht. We
willen de ouders bedanken voor deze grote respons. Corné Bons heeft de meeste stemmen
gekregen en is daarmee in de MR verkozen. We heten Corné hartelijk welkom binnen de
oudergeleding en bedanken Esther van Santen voor haar kandidaatstelling.
Op woensdag 14 oktober vergadert de medezeggenschapsraad weer en dan zal ook juf
Herma Verweij namens het team aanschuiven. Zij vervangt juf Eveline Wagenaar.
Ouderbijdrage
Begin september hebt u een brief ontvangen waarin we vragen om de ouderbijdrage 20202021 over te maken. Bijna 60% van de ouders heeft inmiddels betaald. Daar zijn we blij
mee! Voor de ouders die nog niet hebben betaald volgt hier nogmaals de informatie:
Bedragen € 25,-- voor 1 kind en € 45,-- voor 2 kinderen.
Bankrekeningnummer: NL67 RABO 0342 7564 00 o.v.v. naam van uw kind(eren).
Herfstvakantie
Als de eerste 7 weken van het schooljaar voorbij zijn, is het herfstvakantie. Even een week
rust na 7 weken hard werken. Geniet er van! De herfstvakantie is van 19 t/m 23 oktober.

