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Info:
Terwijl de kinderen afgelopen maandag nog van een extra vrije dag konden genieten, zijn alle
collega’s en stagiaires druk aan het werk geweest twee groepen te verhuizen en de gezamenlijke
ruimte opnieuw in te richten. Vanuit PCBO was de klusjesman Gerard aanwezig om meteen allerlei
zaken op te hangen, aan te passen en te maken. Gelijktijdig is ons wifi netwerk aangepast, borden en
computers aangesloten en we gaan er van uit dat dit langzaam maar zeker zonder veel problemen zal
gaan werken. Kortom; er is echt veel werk verzet!
We zijn ook blij met het eerste resultaat. Veel meer ruimte, een
extra gemeenschappelijke ruimte, aparte werkplekken, alle
kinderen weer bij elkaar in de school, alle collega’s weer binnen
boord, een plek voor de bibliotheek, meer ruimte in de gangen en
noem maar op... Ondertussen is er ook nog flink opgeruimd.
Er wordt nog gekeken naar de inrichting van diverse plekken. Het
gaat met name om de BSO ruimte en de entree. Ook de twee
nieuwe lokalen worden nog verder aangekleed. Er komt nog een
extra klapdeur naar de Wynwizer op de gang.
Voor veel kinderen was de verrassing dinsdag groot. Een aantal
leerlingen
moet nog
zoeken naar hun lokaal of kapstok, maar de
reacties zijn vooral heel positief.

Corona:
In onze laatste nieuwsbrief hebben we hier al
een reactie op geschreven. Bij het aanscherpen
van de landelijke maatregelen, heeft ook PCBO
een aantal maatregelen opnieuw scherp
gesteld. Soms moeten er lastige keuzes gemaakt
worden maar we hebben samen in de
teamvergadering uitgebreid gesproken over de
te volgen route en de te nemen maatregelen.
Dit betekent ook nog wel iets voor diverse activiteiten.
Ik geef hieronder een opsomming van een aantal zaken die vanuit PCBO binnen kwamen en zaken
die we binnen het team besproken hebben.
o De scholen blijven gelukkig open. De al bestaande protocollen en maatregelen zullen (de
komende vier weken) wel nog strikter moeten worden nageleefd. Het gaat daarbij om de
contacten tussen de volwassenen in het schoolgebouw.
o We merken allemaal hoe lastig het is om ons aan de 1,5 meter te houden. Ik vraag aandacht
voor deze en de andere bekende maatregelen uit het protocol.
o Met het oog op ventileren zijn er door PCBO 140 CO2 meters besteld die later in november
geleverd zullen worden.
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Daarnaast plannen we voorlopig geen bijeenkomsten met meerdere ouders tegelijkertijd.
Alleen één op één contacten met ouders die nodig zijn en al gepland.
Stagiaires blijven welkom.
Activiteiten met BV Sport en Kunstkade: alleen als het binnen de regels past.
Het leek ons goed meteen duidelijkheid te creëren m.b.t. een aantal schoolactiviteiten
De schoolfotograaf stellen we uit tot later dit schooljaar. Dit zal waarschijnlijk in mei 2021
zijn.
Met Sinterklaas hebben we afgesproken dat hij op school komt met één knecht. Er zal zeker
geen uitgebreide aankomst zijn, maar hij wilde wel de kinderen graag even zien. We
begrepen dat ook de Sint de corona maatregelen in acht zal nemen.
De kerstviering zullen we in dit geval in schoolverband (zonder ouders) organiseren.
Bij bovenstaande festiviteiten is er altijd veel inzet van ouders om dit te organiseren, te
versieren en vooral mee te helpen. We zullen deze taak nu bij de leerkrachten zelf
neerleggen.
Voor vervoer naar activiteiten doen we wel een beroep op ouders. Zij mogen een aantal
kinderen in de auto hebben maar kunnen/mogen echter helaas niet bij die activiteiten
aanwezig zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor het schoolschaatsen.
Gesprekken vinden zoveel mogelijk telefonisch of via teams plaats.
Voor groep 8 VO gesprekken maken we een uitzondering. We organiseren dit op een volgens
ons verantwoorde manier. Betreffende ouders worden hierover geïnformeerd.
Mocht u toch op de een of andere manier op school komen dan vragen we dringend om een
mondkapje te gebruiken.

We hopen dat we hiermee een stuk duidelijkheid creëren. Tot en met december dus zo weinig
mogelijk contacten. Mocht de situatie veranderen en we veel soepeler met een aantal zaken om
kunnen gaan dan doen we dat natuurlijk. Bovenstaande is absoluut niet allesomvattend en er zullen
dan misschien ook nog vragen zijn. U kunt dan altijd contact met de school opnemen.

Schoolfotograaf
Zoals hierboven al staat beschreven stellen we het bezoek van de schoolfotograaf uit. In eerste
instantie tot komend voorjaar en dan maar hopen dat de situatie verbeterd is.

Luizen in je haar? Kammen maar!
We vragen u allemaal om dit weekend uw kind te controleren op luizen. Het is de week na de
herfstvakantie en we merken vaak dat tijdens sport of logeerpartijtjes de luizen weer een rol spelen.
Wilt u starten met behandelen als er sprake is van luizen? Voor tips over kammen en behandelen
kunt u kijken op https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen. Wilt u aan de leerkracht
doorgeven als er luizen zijn ontdekt bij uw kind?
We hopen na de kerstvakantie de reguliere luizencontrole weer op te pakken.

Circuit:
Vandaag zijn we gestart met het derde blok van het circuit. Een uitdagende dag met
andersoortige vakken waarbij de leerlingen de keuze krijgen om voor een bepaalde
tijd doelgericht met een vak in aanraking te komen. Het kiezen verhoogt de motivatie
om een vak te volgen. Daarnaast wordt tijdens de vakken gewerkt aan vaardigheden
als leren leren, doorzetten, leren plannen, presentatievaardigheden, mindset en het

omgaan met frustratie. In deze ronde volgen de kinderen filosofie, Chinees
en schaken. Ook werken ze aan onderzoekende en creërende projecten
van het Vooruitwerklab en de Pittige Plustorens. In de bijlage vindt u de
nieuwste editie van de Klaverkrant,
gemaakt door Pepijn en Silke uit
groep 7. Leest u ook mee? 
In de onderbouw maken we een
lampion. De kinderen hebben zelf
een ontwerp gekozen en zijn vol
enthousiasme gestart!

Planning:
Hieronder de planning voor de komende schoolweek (week 44):

Dag
Maandag

Datum
26/10

Activiteit
Spaans 6 t/m 8

Dinsdag
Woensdag

27/10
28/10

Programmeren 1 t/m 5/6
Lesbezoeken dir/IB
Onderbouw naar het bos

Donderdag
Vrijdag

29/10
30/10

Fijn weekend!

Activiteit
Directie aanwezig
IB aanwezig
Directie aanwezig
IB aanwezig
Directie aanwezig
Nieuwsbrief

