Groeien doen we samen!

nieuwsbrief september
Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hierbij de nieuwsbrief van de maand
september.
In deze nieuwsbrief:
Jaaropening
Coronarichtlijnen
Informatieoverdracht
MAF
Overige mededelingen
-

Blokfluitles
Informatie gemeente Lopik
Kinderpostzegels
Lesvrije dagen leerkrachten
Nieuwe leerlingen
Machtigingen
Muziekhuis Oudewater
Op de fiets naar school?
Project
Schoolfotograaf
Stagiaires
TSO

-

Hartelijk bedankt!

kinderen uitgerust en gezond op school mochten
verwelkomen. Als team hebben wij er veel zin in
om samen met de ouders alle 113 leerlingen die
ons zijn toevertrouwd een veilig, leerzaam en gezellig jaar te geven.
De eerste maandag zijn we met de leerlingen, de
leerkrachten en ds. Boele het schooljaar gestart.
Het thema van de jaaropening was: “Maak jij het
verschil?” Het verhaal van Esther is verteld: Esther was een gewoon Joods meisje dat koningin
werd. Niemand aan het hof wist dat zij Joods was.
Toen haar volk bedreigd werd, moest zij een
moeilijke keuze maken: anoniem blijven of haar
achtergrond bekend maken met alle mogelijke
gevolgen van dien. Esther koos voor het laatste
en maakte door deze moeilijke en dappere keuze
het verschil voor haar volk. Tijdens de jaaropening en in de groep hebben we gesproken over
hoe de leerlingen en de leerkrachten het verschil
kunnen maken. Het zijn soms de kleine dingen
waarin we het verschil kunnen maken voor die
ander.
Aan het einde van de jaaropening heeft ds. Boele
de Here God om Zijn hulp en wijsheid gebeden.
Hij wil ons helpen om het verschil te maken.

Agenda
Wij wensen iedereen die bij de school betrokken
is een goed schooljaar toe!

Jaaropening
De eerste maandag van het nieuwe schooljaar
mochten we alle leerlingen weer verwelkomen.
Ondanks de coronamaatregelen voelde het vanaf
het begin vertrouwd. We zijn dankbaar dat we de

Coronarichtlijnen m.b.t. gezondheid
Er leven veel vragen op school en bij de ouders.
Mogen de kinderen nu wel of niet naar school bij
verkoudheid, koorts of benauwdheid? Wanneer
moeten ze thuis blijven? Wanneer mogen ze
weer naar school?
Hieronder de belangrijkste afspraken met betrekking tot corona en aanwezigheid op school.
Leerlingen van groep 1 en 2 mogen met een
neusverkoudheid naar school behalve:
-

als de leerling ook koorts, benauwdheid of
plotseling verlies van reuk of smaak heeft;

-

als de leerling contact heeft met een patient met een bevestigde COVID-19;

-

als een huisgenoot van de leerling koorts
(boven 38 graden Celsius) en/of last van
benauwdheid heeft.

Leerlingen vanaf groep 3 moeten thuisblijven:
-

bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest, verhoging of koorts en/of
plotseling verlies van reuk of smaak).

-

als de leerling contact heeft met een patient met een bevestigde COVID-19;

-

als een huisgenoot van de leerling koorts
(boven 38 graden Celsius) en/of last van
benauwdheid heeft.

Wanneer mogen de leerlingen weer naar school:
-

als iedereen binnen het huishouden 24
uur geen klachten meer heeft;

-

als de leerling zich heeft laten testen en
een negatieve uitslag heeft;

-

als de leerling contact heeft gehad met
een bevestigde COVID-19 patiënt mag hij

of zij na 10 dagen thuisquarantaine weer
naar school.
Hierbij nog drie aanvullingen:
1. Als een leerling (vanaf groep 3) in de loop
van de dag klachten ontwikkelt, zoals verkoudheidsklachten en/of verhoging of
koorts, moet de leerling naar huis. Als het
om koorts en/of benauwdheidsklachten
gaat moeten broertjes en zusjes ook naar
huis. De leerkracht neemt eerst telefonisch contact met u op.
2. Als een kind elk jaar hooikoorts / astma
heeft of chronisch verkouden is, dan weten ouders en leerkrachten dit. Het kind
mag na overleg met de GGD naar school.
Bij twijfel wordt het kind thuisgehouden
tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn.
3. In de bijlage vindt u ook een tweetal beslisbomen: Beslisboom 0 t/m 6 (groep 1
en 2) en beslisboom 7 t/m 12 (groep 3 t/m
8). Deze kunnen u helpen bij de vraag of
uw kind wel of niet naar school kan en
mag.
De richtlijnen van het RIVM hebben ook gevolgen
voor ons team. Een teamlid mag bijvoorbeeld niet
aanwezig zijn wanneer hij of zij verkouden is of
een huisgenoot koorts heeft. Recentelijk hebben
wij hier al mee te maken gehad. Aangezien er
bijna geen vervangers zijn, moeten we het als
team zelf oplossen. Tot nu toe hebben wij vervanging kunnen regelen. Kortdurende afwezigheid
van 1 collega kunnen we intern opvangen. Wanneer er twee of meer collega’s niet aanwezig kunnen zijn, zijn we genoodzaakt een groep naar huis
te sturen.

Informatieoverdracht
School en ouders hebben elkaar nodig voor succesvol onderwijs. Goede communicatie en informatieoverdracht is heel belangrijk voor het welbevinden van uw kind, uzelf en voor de leerkracht. U bent van ons gewend dat wij u op verschillende manieren informeren. Doordat u niet
meer spontaan in de school mag komen, zijn er
wel enkele belangrijke wijzigingen.

Informatieavond

Algemene informatie

In de meest recente brief van het College van Bestuur heeft u kunnen lezen dat de informatieavond niet door kan gaan. Omdat wij het belangrijk vinden om juist aan het begin van het schooljaar u te informeren over het reilen en zeilen in
de groep, zal elke leerkracht de informatie schriftelijk met u delen.

Door middel van de Nieuwsbrief wordt u op de
hoogte gehouden over de actuele zaken. De
nieuwsbrief verschijnt maandelijks via het Ouderportaal. Urgente informatie welke eerder met u
gedeeld moet worden, wordt gedeeld via nieuwsberichten of mededelingen in het Ouderportaal.

Het Ouderportaal
Via dit portaal communiceert de leerkracht met u
en kunt u met de leerkracht communiceren. Het
Ouderportaal wordt gebruikt voor klasseninformatie, absentiemeldingen, korte informatie over
uw kind, enz. Juist nu is dit het communicatiemiddel om korte lijntjes met de leerkracht te onderhouden.
Oudergesprekken

Algemene informatie vindt u in de schoolgids en
het jaaroverzicht. De nieuwe schoolgids en het
jaaroverzicht vindt u in de bijlage.

MAF
Het is de goede gewoonte dat er elke maandag
geld wordt opgehaald voor een goed doel. Vorig
jaar hebben wij met het team besproken hoe we
de leerlingen meer betrokken kunnen laten zijn
bij dit goede doel.

Dit schooljaar staan er drie oudergesprekken gepland. De inhoud van het eerste gesprek gaat
vooral over het welbevinden, de andere twee gesprekken gaan over het rapport en de algehele
ontwikkeling.
Begin oktober staan de eerste gesprekken gepland. Wanneer de richtlijnen van het RIVM niet
wijzigen, gaan deze gesprekken door.
Voor de ouders van groep 1 en 2 staat het ‘oudervertelgesprek’ gepland. Wanneer dit gesprek voor
u de eerste keer is, krijgt u van te voren een vragenlijst mee naar huis. Het is de bedoeling dat
deze lijst van te voren bij de leerkracht wordt ingeleverd, zodat de beperkte gesprekstijd optimaal benut kan worden.
Vanaf groep 3 houden we KOL gesprekken. KOL
staat voor Kind Ouder en Leerkracht.
De week voorafgaand aan de gesprekken krijgt u
via het Ouderportaal een uitnodiging om een gesprek te plannen.

Tom, uit groep 7, heeft vorig jaar zijn spreekbeurt
gedaan over de MAF en gevraagd of wij voor dit
goede doel willen gaan sparen. Na overleg met de
MAF gaan wij dit doen.
MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden
leven; met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en
het evangelie. De vliegtuigen hebben brandstof
nodig en daar sparen wij voor. Elke opgehaalde
euro levert 1 liter brandstof op.
https://www.maf.nl/projecten/brandstof

Overige mededelingen
Blokfluitles
Enkele ouders hebben gevraagd of er dit schooljaar blokfluitles gegeven kan worden op school.
De blokfluitlessen op school worden gegeven
door Diana Anker. Door het leerlingaantal is er
met haar afgesproken dat zij om het jaar blokfluitles geeft. Volgend schooljaar zal zij, bij voldoende animo, weer blokfluitlessen verzorgen.
Informatie gemeente Lopik
In de bijlage vindt u een schrijven van de gemeente Lopik over Sociale Vaardigheidstraining
voor kinderen van 10 – 12 jaar.
Kinderpostzegels
Vanaf 23 september
kunt u de leerlingen van
groep 8 langs de deur
verwachten met de kinderpostzegels. Uiteraard is er nagedacht over de
veiligheid. Vanwege de geldende 1,5 meter maatregel gaan de leerlingen dit jaar op pad met een
speciaal ontworpen verkoopbox. De gekozen doelen vindt u hier: https://www.kinderpostzegels.nl/actie2020-projecten-nu/

Nieuwe leerlingen
Na de vakantie (of vlak voor) zijn er een aantal
nieuwe leerlingen gestart op school: Abe en Noah
in groep 1, Jermaine in groep 2 en Indy in groep
3. Hartelijk welkom! We wensen jullie een fijne
en onvergetelijke tijd toe op de Eben Haëzer!
Machtigingen
De TSO gelden worden in oktober geïncasseerd.
Een groot deel van de ouders heeft de school gemachtigd. Bij deze ouders zal de vrijwillige ouderbijdrage in januari 2021 geïncasseerd worden.
Hier wordt u nog over geïnformeerd.
Muziekhuis Oudewater
Vorig schooljaar zou Muziekhuis Oudewater een
drietal lessenseries verzorgen op school. De laatste serie is niet doorgegaan. In onderling overleg
is afgesproken dat de komende periode deze lessenserie worden gegeven door de muziekleerkrachten van Muziekhuis Oudewater.
Op de fiets naar school
De leerlingen die in de nieuwbouw van Polsbroek
wonen, vragen we lopend naar school te komen.

Lesvrije dagen leerkrachten
In het basisonderwijs hebben fulltime leerkrachten recht op een aantal lesvrije dagen. Deze dagen worden gebruikt voor de niet-lesbonden taken. Hieronder ziet u op welke dag de fulltime
leerkrachten regelmatig een lesvrije dag hebben
en wie hen vervangt.
Leerkracht

Dag

Vervanging

Juf Jiska

Vrijdagmiddag Juf Arja

Meester Peter Woensdag

Juf Marieke V.

Meester Eddy

Woensdag

Juf Marieke V.

Meester Hans

Vrijdag

Juf Paulina

Leerlingen die buiten de nieuwbouw wonen en
op de fiets naar school komen, mogen hun fiets
op de volgende plek stallen:

Fietsen groep 1 t/m 3

Stalling bij de kleuteringang

Fietsen groep 4 t/m 8

Stalling bij het grote
plein

Project
Maandag 28 september starten we met de projectweken. Het thema van het project is: ‘Op
reis’.
De projectweken willen we woensdag 14 oktober
afsluiten met een vossenjacht. Hiervoor zoeken
we ouders die ons kunnen helpen. Hoe meer, hoe
leuker. Via het Ouderportaal krijgt u deze week
een intekenlijst waarmee u kunt aangeven of u
ons kunt helpen.
Schoolfotograaf
Woensdag 23 september komt de schoolfotograaf op school. In overleg met de fotograaf is besloten dat het niet mogelijk is broerzusfoto’s te
maken met broertjes en zusjes die nog niet op
school zitten. De broerzusfoto kan alleen worden
gemaakt van leerlingen die al op school zitten.
Door middel van de intekenlijst die verstuurd
wordt via het Ouderportaal, kunt u aangeven of u
hier behoefte aan hebt.
Stagiaires
Dit schooljaar hebben wij twee stagiaires van de
CHE. De eerste periode van het schooljaar is juf
Emmy in groep 4 en is juf Marije in groep 6/7.
TSO
De eerste bevindingen met de vernieuwde opzet
van de TSO zijn positief. De pedagogisch medewerkers van de Waardse Kids: meester Bastiaan
en meester Martijn, zijn intussen vertrouwde gezichten. Het is goed om te zien hoe zij actief met
de leerlingen die overblijven aan de gang gaan.

Het eten in de eigen groep geeft rust en structuur. Voor de leerkrachten en de overblijf-coördinator is het belangrijk dat de leerlingen die overblijven aangemeld zijn via het Ouderportaal. De
leerlingen die structureel op één of meerdere dagen overblijven, kunt u in 1 keer voor het hele
jaar aanmelden. Dit kan niet via de app, maar
gaat via de computer. In de bijlage kunt u lezen
hoe dit moet.
Ook de leerlingen die gebruik maken van de strippenkaart of éénmalig overblijven, moeten aangemeld worden voor de TSO via het Ouderportaal.
De leerlingen die eenmalig overblijven kunnen de
€2,- aan de leerkracht geven.
Hartelijk dank
Vorige week woensdag zijn de ramen gezeemd.
De school ziet er nu ook aan de buitenkant fris en
schoon uit. Ouders die hebben geholpen: hartelijk
bedankt.

Agenda tot en met eind oktober
Woensdag 23 sept.

Schoolfotograaf

Maandag 28 sept.

Maandopening + opening projectweken

Dinsdag 6 t/m donder- Welbevindengesprek /
dag 8 okt.
KOL gesprek
Woensdag 30 sept, 7
en 14 okt.

Muziekhuis Oudewater

Woensdag 14 okt.

Afsluiting projectweken: Vossenjacht

Maandag 19 t/m vrijdag 23 okt.

Herfstvakantie

Voor alle data geldt D.V.
Hartelijke groet en een fijne vakantie,
Stefan van Ee

