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Belangrijke	  data	  
Donderdag	  17	  september	  

!	  theaterles	  voor	  de	  MB	  
Vrijdag	  18	  september	  
!	  theaterles	  voor	  OB	  en	  MOB	  

	  	  
Afgelopen	  week	  
Het	  was	  een	  roerige	  week,	  de	  afgelopen	  week.	  

Met	  een	  Coronabesmetting	  in	  het	  team	  en	  
veel	  snuffende	  collega’s.	  Jullie	  en	  jullie	  
kinderen	  hebben	  het	  gemerkt:	  veel	  invallers	  

en	  klassen	  naar	  huis.	  
Hopelijk	  blijft	  het	  nu	  even	  rustig.	  Alle	  
snuffende	  leerkrachten	  zijn	  negatief	  getest	  en	  

bijna	  iedereen	  start	  weer	  a.s.	  maandag!	  
Ik	  stuur	  een	  brief	  van	  onze	  bestuurder	  Theo	  
mee	  met	  meer	  informatie	  over	  hoe	  we	  

omgaan	  met	  de	  grote	  uitval	  (en	  vooral	  het	  
wachten	  op	  de	  tests	  en	  de	  resultaten).	  
	  	  

Corona	  besmetting	  melden	  
Zouden	  jullie	  het	  bij	  Madeleine	  willen	  melden	  

wanneer	  er	  iemand	  in	  jullie	  gezin	  is	  besmet	  
met	  Corona?	  Dank	  alvast!	  
	  	  

Coronaregels	  op	  het	  plein	  
Op	  het	  plein	  en	  in	  de	  Van	  Kinsbergenstraat	  is	  
het	  vaak	  erg	  druk	  bij	  het	  uitgaan	  van	  de	  dag.	  Ik	  

meldde	  twee	  weken	  terug	  al	  dat	  ik	  de	  
gebiedsmakelaar	  om	  aanvullende	  
maatregelen	  heb	  gevraagd	  –	  ben	  ik	  nog	  mee	  

bezig.	  
Het	  hek	  aan	  de	  Van	  Kinsbergenstraat	  is	  een	  
UITGANG	  voor	  ouders	  met	  kinderen.	  Alleen	  

voor	  de	  bovenbouw	  van	  de	  St	  Jan	  en	  de	  
Meidoorn	  is	  het	  ’s	  ochtends	  ook	  een	  INGANG.	  
Voor	  alle	  andere	  ouders	  en	  grootouders	  is	  

daar	  GEEN	  INGANG.	  
	  	  
Verandering:	  gezien	  de	  drukte	  aan	  de	  Van	  

Kinsbergenstraat,	  zetten	  we	  het	  hek	  aan	  de	  
Chassestraat	  helemaal	  open,	  zodat	  ouders	  van	  

de	  kleuters	  dat	  hek	  ook	  als	  UITGANG	  kunnen	  
gebruiken	  –	  graag	  goed	  rekening	  met	  elkaar	  

houden	  qua	  afstand	  bij	  dat	  hek.	  
	  	  
Inzameling	  voor	  Moria	  

Wij	  houden	  een	  inzamelingsactie	  voor	  Moria.	  
Dat	  is	  een	  vluchtelingenkamp	  op	  Lesbos.	  Het	  
is	  helemaal	  afgebrand.	  De	  mensen	  daar	  zijn	  in	  

gevaar.	  	  
Door	  lege	  statiegeldflessen	  in	  te	  zamelen	  
halen	  we	  geld	  op	  en	  dat	  sturen	  we	  dan	  naar	  

hun.	  
We	  gaan	  een	  bak	  plaatsen	  om	  de	  flessen	  in	  te	  
doen.	  De	  bak	  staat	  er	  tot	  25	  september.	  We	  

hopen	  dat	  u	  ons	  kunt	  helpen	  en	  zoveel	  
mogelijk	  flessen	  inlevert.	  
	  	  

Ze	  hebben	  uw	  hulp	  hard	  nodig!	  Alvast	  heel	  erg	  
bedankt,	  Yuna	  en	  India,	  BB2	  
	  

	  
	  
Luizen	  
De	  luizen	  gedijen	  goed	  horen	  we	  van	  ouders.	  

De	  OR	  kijkt	  of	  ze	  een	  actie	  kunnen	  beginnen.	  
Thuis	  kan	  je	  helpen	  door	  regelmatig	  te	  
controleren	  door	  goed	  te	  kammen	  en	  speciale	  

shampoo	  te	  gebruiken.	  Op	  deze	  site	  is	  nuttige	  
informatie	  te	  vinden:	  
https://www.rivm.nl/hoofdluis.	  Gezien	  het	  feit	  

dat	  kinderen	  graag	  samenwerken,	  is	  het	  
handig	  om	  lange	  haren	  NIET	  los	  te	  dragen.	  
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KinderBoekenWeek	  2020	  –	  En	  toen?	  
Tijdens	  de	  Kinderboekenweek	  2020	  gaan	  we	  

terug	  in	  de	  tijd.	  Het	  thema	  is	  En	  toen?	  Boeken	  
brengen	  geschiedenis	  tot	  leven,	  waardoor	  de	  
wereld	  van	  vroeger	  tastbaar	  wordt.	  Lees	  

spannende	  verhalen	  over	  ridders,	  verplaats	  je	  
in	  oorlogstijd	  of	  kom	  van	  alles	  te	  weten	  over	  
de	  Oudheid.	  Je	  hebt	  geen	  tijdmachine	  nodig	  

om	  andere	  tijden	  te	  ontdekken.	  Verken	  alle	  
werelden	  van	  toen	  door	  het	  lezen	  van	  boeken!	  
Op	  deze	  site	  	  https://kinderboekenweek.nl/	  is	  

al	  heel	  veel	  te	  vinden	  –	  bijvoorbeeld	  een	  
Voorleesgids,	  heel	  handig	  voor	  ouders	  en	  
grootouders.	  

	  

	  


