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Corona
Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn op woensdag 14 oktober nieuwe
coronamaatregelen ingegaan. In het belang van het onderwijs aan uw kind(eren) zijn we blij dat de scholen open
mogen blijven. Mochten er maatregelen voor de basisscholen aangepast worden, stellen we u uiteraard op de
hoogte.
Voor iedereen gelden de algemene maatregelen:
• 20 seconden handen wassen met zeep
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren handdoekjes
• Schud geen handen
• Kinderen hoeven geen 1,5 m afstand te houden
Zoals we u al eerder lieten weten, volgt de school de geldende protocollen op van de PO-Raad, het RIVM en de GGD
Rotterdam-Rijnmond. Zodra we als school te maken krijgen met iemand (medewerker of leerling) die positief is
getest op Corona, nemen wij hierover contact op met de GGD Rotterdam-Rijnmond. Omdat iedere situatie anders is,
bepalen zij wat er nodig is. Heeft u vragen over procedures betreffende COVID-19 kunt u altijd bellen of mailen.
Leerkrachten laten zich bij klachten passend bij COVID-19, zoals verkoudheidsklachten direct testen. De betreffende
leerkracht wordt dan vervangen door een collega. De afwezigheid duurt zo kort mogelijk doordat we zelf testen
hebben geregeld via een particuliere partij. Met kinderen die niet naar school kunnen komen werken we zoveel
mogelijk online. De leerkrachten wordt geadviseerd om, waar mogelijk, thuis te werken na 14.00 uur. Ouders en
leerlingen kunnen vanaf die tijd contact opnemen met de leerkracht via Social Schools en Teams.
November 2020
1
Week van Respect.
2
Groep 3 Vriesland: Centrum voor de Kunsten op school.
6
Nationaal schoolontbijt.
6
Lootjes trekken: groep 5 t/m 8 en groep 4 t/m 8 Leonardo.
9
Groep 3 Zuid en groep 3a Noord: Centrum voor de Kunsten op school.
14
Sint en Piet arriveren in ons land.
16
Groep 3b Noord: Centrum voor de Kunsten op school.
17
Gezond op School; groep 7 Vriesland en 8 Zuid.
19
Groep 4 Zuid en groep 4 Vriesland: Centrum voor de Kunsten op school.
20
Gezond op School; groepen 7 en 8 Annie M.G. Schmidt en groep 8 Noord.
26
Rapport groep 3 t/m 8.
26
Schoen mee voor het schoen zetten.
26
Groep 4 Noord: Centrum voor de Kunsten op school.
27
Strooipieten.
30
Contactavond (informatie volgt).
December 2020
4
Sinterklaasviering.
Groene schoolplein
Na de herfstvakantie is Annie M.G. Schmidt van start gegaan met de aanleg van de eerste fase groene pleinen op het
hoofdgebouw. In de loop van dit schooljaar zal ook op de dependance een stukje worden vergroend. Met dit project
wordt een stuk van het plein omgetoverd tot een 'groen' paradijs met speel- en leerelementen voor kinderen.
Groene Schoolpleinen dagen kinderen uit om meer en veelzijdiger te bewegen en te spelen. Het brengt ze in contact
met de natuur, ze leren er meer over en het plein wordt beter benut als rijke leeromgeving. Ontspanning, activiteit,
veelzijdig bewegen, gevarieerd spel en zintuiglijke beleving zijn elementen die terug zullen komen bij het spelen op
een groen plein.
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Surprises
Op vrijdag 6 november trekken de kinderen van groep 5 t/m 8 en groep 4 t/m 8 Leonardo lootjes voor de Sintviering
in hun groep. De brief betreffende het maken van surprises ontvangt u via Social Schools. De kinderen krijgen geld
van de oudergroep mee om een cadeautje te kopen. Let op: voor de overige groepen neemt de Sint een cadeautje
mee.
Nationaal Schoolontbijt
Op vrijdag 6 november vindt het Nationaal Schoolontbijt plaats. We gaan samen op school ontbijten. Het Nationaal
Schoolontbijt dient goede doelen. Het laat op een speelse, feestelijke manier zien hoe goed en lekker ontbijten is.
Een auto rijdt niet zonder benzine en een telefoon werkt niet met een lege batterij. Dat vinden we heel gewoon.
Maar zelf haasten we ons vaak zonder ontbijt de deur uit, terwijl je lichaam echt een ontbijtje nodig heeft om met
energie aan de dag te beginnen, zeker omdat je lijf het 's nachts zonder eten heeft moeten doen. Het ontbijt geeft je
10 tot 15% van de energie en voedingsstoffen die je dagelijks nodig hebt. Vooral energie uit koolhydraten zoals in
brood, is belangrijk om op te starten. Deze heb je nodig om te leren, te werken, te sporten en te spelen!
We stimuleren bij de kinderen het besef dat een goed, dagelijks ontbijt belangrijk is. Het is een onmisbare maaltijd.
Elk jaar kiest het Nationaal Schoolontbijt een goed doel, dat draait om het welzijn en de gezondheid van kinderen.
Voor deelname aan Het Nationaal Schoolontbijt doneert de school een symbolisch bedrag van € 0,55 per ontbijtje.
Thuis niet ontbijten hoor!
Voortgezet onderwijs
De jaarlijkse scholenmarkt voor de scholen van het voortgezet onderwijs in de Olympiahal kan dit jaar niet
plaatsvinden door alle Coronamaatregelen. De middelbare scholen gaan kinderen en ouders op een andere manier
voorlichten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de scholen in het voorgezet onderwijs.
1e Rapport
Op donderdag 26 november krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 het eerste rapport van dit schooljaar mee. U kunt
zich via Social Schools opgeven voor de contactavond om het rapport te bespreken. U ontvangt hiervoor een
uitnodiging. We zien de rapportmap graag uiterlijk in de eerste schoolweek van januari weer terug op school.
Uw vragen en reacties
Locatieleiders
Zuid
Noord, Trompetpad 2
Vriesland
Noord, Trombonestraat 1
Annie M.G. Schmidt

Romy van Sintmaartensdijk
Nikki Monster
Larissa Gundlach
Marion Bork
Danique Exaltus

0181-636296
0181-680707
0181-632311
0181-687010
0181-630433

Jeugdfonds Sport & cultuur
Voor informatie kunt u terecht bij Corina Kraak (c.kraak@prokind-scholengroep.nl) of Larissa Gundlach
(l.gundlach@prokind-scholengroep.nl).

