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Belangrijke	  data	  
Woensdag	  23	  september	  

!	  online	  introductiebijeenkomst	  voor	  nieuwe	  
ouders	  	  
Maandag	  12	  t/m	  16	  oktober	  

!	  herfstvakantie	  
Maandag	  19	  oktober	  
!	  alle	  kinderen	  vrij	  –	  studiedag	  

	  	  
Corona	  maatregelen	  –	  update	  
Zoals	  jullie	  vast	  vrijdag	  op	  de	  persconferentie	  

gehoord	  hebben	  wordt	  de	  maatregel	  dat	  
kinderen	  vanaf	  groep	  3	  thuis	  moeten	  worden	  
gehouden	  bij	  corona-‐gerelateerde	  klachten,	  

versoepeld.	  Er	  is	  gezegd	  dat	  ze	  bij	  milde	  
klachten	  WEL	  naar	  school	  mogen.	  
Jullie	  snappen	  dat	  zo’n	  maatregel	  op	  

vrijdagavond	  aankondigen	  en	  op	  
maandagochtend	  in	  laten	  gaan,	  niet	  ideaal	  
getimed	  is	  voor	  onze	  organisatie.	  Dat	  betekent	  

dat	  we	  de	  term	  mild	  voorlopig	  samen	  gaan	  
interpreteren	  totdat	  er	  duidelijke	  criteria	  

liggen.	  En	  daarmee	  zou	  denk	  ik	  ons	  
gezamenlijke	  doel	  (van	  ouders	  en	  schoolteam)	  
moeten	  zijn:	  	  een	  balans	  tussen	  zieke	  kinderen	  

thuis	  houden,	  ouders	  zoveel	  mogelijk	  aan	  het	  
werk	  en	  leerkrachten	  beschermen	  tegen	  het	  
virus.	  Zodra	  ik	  meer	  weet,	  bijvoorbeeld	  

wanneer	  er	  richtlijnen	  van	  AWBR	  komen,	  ons	  
bestuur,	  dan	  laat	  ik	  het	  jullie	  weten.	  
	  	  

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.	  

	  	  
De	  actie	  loopt	  best	  goed,	  maar	  ze	  hebben	  uw	  
hulp	  nog	  steeds	  hard	  nodig!	  Alvast	  heel	  erg	  

bedankt,	  Yuna	  en	  India,	  BB2	  
	  

	  
	  
Week	  Tegen	  Pesten	  

Deze	  week	  is	  het	  de	  Week	  Tegen	  Pesten	  en	  
staat	  het	  aanpakken	  van	  pesten	  en	  het	  
werken	  aan	  een	  veilige	  school	  centraal.	  

Daarnaast	  gaan	  wij	  door	  met	  onze	  regel	  van	  
de	  week	  
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Gevonden	  voorwerpen	  
Iedereen	  kan	  deze	  week	  nog	  zoeken	  in	  de	  

bakken	  met	  gevonden	  kleren	  en	  schoenen	  en	  
voorwerpen	  die	  Rob	  elke	  dag	  op	  het	  plein	  zet.	  
In	  het	  weekend	  gaat	  alles	  naar	  de	  textielbak.	  

	  
Kast	  te	  geef	  
De	  OB	  groepen	  hebben	  nieuwe	  

Zintuigenkasten	  gekregen	  (om	  de	  roze	  toren	  
en	  ander	  montessorimateriaal	  in	  op	  te	  
bergen).	  Is	  iemand	  geïnteresseerd	  in	  de	  oude	  

kast	  (en)?	  	  
	  

	  
	  


