Woensdag 28 oktober 2020
In deze nieuwsbrief vindt u o.a. de laatste informatie over corona en informatie over het plein.
Beslisboom – maatregelen corona
Nu corona aan een behoorlijke opmars bezig is, is het iedere dag spannend of wij voldoende
mensen hebben om voor iedere groep een leerkracht te krijgen. Om dit zo lang mogelijk wel te
laten lukken volgen we binnen de school alle regels vanuit het rivm.
Voor u als ouder is het soms lastig te bepalen wanneer uw kind wel of niet naar school mag. In de
bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de laatste versie van de beslisboom. Bij twijfel kunt u zich ook
laten informeren door de GGD. Wij willen graag benadrukken dat het belangrijk is dat iedereen
deze regels ook volgt, zodat wij hard ons best kunnen blijven doen om onderwijs mogelijk te
maken.
Daarnaast willen we u ook vragen de haal- en brengtijden te volgen. We hebben een overlap met
de tijden van Het Vianova, waardoor het druk is op en rond het plein. Graag echt om 08.20 uur de
kinderen naar school brengen.
Jaarverslag MR
Ook vindt u in de bijlage het jaarverslag van de MR. Heeft u hier vragen of heeft u iets anders voor
de MR. Zij zijn te bereiken via mr.vroonhoeve@morgenwijzer.nl
Ouderbijdrage
U ontvangt vandaag een twee nieuwsbericht vanuit school. Deze wordt verstuurd namens de AC.
De AC stuurt u een document met het verzoek de vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar te
betalen en tevens vertellen zij u wat er het afgelopen jaar georganiseerd is in samenwerking met
de AC.
Studiedag
Op donderdag 8 oktober hebben wij onze eerste studiedag gehad. Vanwege corona hebben wij deze
volledig digitaal gevoerd. Wij zijn op deze dag met elkaar in gesprek geweest over de kwaliteit van
ons onderwijs en de collegiale samenwerking d.m.v. leerteams in de school. Ondanks dat de dag
digitaal georganiseerd was, hebben we iets om mee verder te gaan.
Stepjes
Wij zien in de school het aantal stepjes steeds meer toenemen. Wij vinden het fantastisch dat de
kinderen bewegend naar school komen, maar willen wel het verzoek neerleggen terughoudend te
zijn met de stepjes. Wij hebben binnen de school te weinig geschikte gelegenheid om ze binnen
neer te zetten en voor de kinderen op de eerste en tweede verdieping leidt het regelmatig tot
gevaarlijke situaties op de trap. Wij hopen dat u hiermee rekening wilt houden als u uw kind op de
step naar school laat gaan.
Fietsen plaatsen
Ook een oproep om de fietsen te plaatsen op de daarvoor aangewezen plekken. Op de ramen van
de lokalen aan de voorzijde staan de groepsnummers voor het plaatsen van de fietsen.
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Oproep reservekleding
Omdat er bij jonge kinderen nog weleens een ongelukje gebeurt bij het, al dan niet, naar de wc
gaan hebben wij een tekort aan goed passende kleding. Vooral grotere maten (onder) broeken zijn
schaars. Daarnaast hebben we ook een tekort aan sokken. Mocht u kleding over hebben dan
zouden wij daar zeer blij mee zijn. Alvast hartelijk dank!
Schoolplein update
Vorig jaar november is het nieuwe schoolplein geopend
en hebben we al veel plezier gehad van deze nieuwe
omgeving. Via de nieuwsbrief zullen we u regelmatig
informeren wat de ontwikkelingen zijn. Vandaag betreft
dat informatie over de schoolpleinburgmeester en
wethouder, het onderhoud, de buitenlessen en
veranderingen die gepland staan.
Burgemeester en wethouder
Vorig jaar zijn we gestart met een vertegenwoordiging
vanuit de leerlingen om mee te kunnen praten over het
schoolplein. De burgemeester en wethouder hebben toen de ideeënbus geïntroduceerd. De
wethouder van vorig jaar Kai Pet is dit jaar burgemeester geworden.
Vandaag zijn de verkiezingen geweest voor de nieuwe wethouder. 7 enthousiaste kandidaten
hebben gesolliciteerd voor deze rol en geweldige filmpjes aangeleverd. Alle kinderen hebben
vandaag een stem mogen uitbrengen en dit heeft ertoe geleid dat Charlotte Saathof de nieuwe
wethouder is geworden.
Kai en Charlotte zullen samen met de directie en de schoolpleincommissie nadenken over de
verdere ontwikkeling en het gebruik van het schoolplein. Wij wensen beide heel veel plezier dit jaar
in hun rol!
Onderhoud
Een groen schoolplein vraagt natuurlijk ook een stukje onderhoud. 1x per twee weken is een klas
van ons aan de beurt om dit op hen te nemen (de andere weken doen klassen van Het Vianova
dit). Er is een grote voorraad tuingereedschappen aangeschaft om met elkaar het plein netjes te
maken. Wanneer de klas van uw zoon/dochter aan de beurt is, kan het zijn dat u vanuit de
leerkracht de vraag krijgt om hierbij te ondersteunen. De eerste onderhoudsactie met de bijtjes en
ouders was een groot succes.
Wij hopen natuurlijk dat u ons komt helpen om het plein lang mooi te houden.
Veranderingen
Bij de aanleg van een nieuw plein zijn er ook dingen die iets minder succesvol verlopen. Bij ons
betreft dit voornamelijk de beplanting van de speelheuvel. De planten op deze plekken waren te
klein om vertrapping tegen te gaan. Samen met de gemeente hebben we gekeken wat hierin
mogelijk is. Zij ondersteunen ons door nieuwe grote planten en materialen aan te leveren. De
eerste fase daarvan is grote beplanting. Op vrijdag 6 november zal samen met groep 8A, die de
onderhoudsbeurt heeft, de beplanting geplaatst gaan worden.
Buitenlessen
Naast het rooster voor het onderhoud hebben we ook mogelijkheden gecreëerd om lessen buiten te
geven. De eerste klassen hebben al geëxperimenteerd met verschillende lessen op het schoolplein.
Wij zullen u gedurende het jaar regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het
schoolplein.
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Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 11 november.
Belangrijke data:
Woensdag 28 oktober
Onderwijskundige nieuwsbrief
Woensdag 18 november Studiedag (alle leerlingen zijn vrij)
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