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Maandkalender: 
29 september: Kinderpostzegels, groep 7 en 8 

 
6 oktober koffieochtend! 
6 t/m 15 oktober: Kinderboekenweek 

 
18 t/m 22 oktober: Herfstvakantie 
25 oktober: Studiedag, kinderen vrij! 
 

Belangrijke mededelingen: 
 Vacature in de Medezeggenschapsraad, info bij de MR leden 

 Biebouders gezocht, info bij Renate Vreeburg 

 Penningmeester Oudervereniging gezocht, info bij Monique Elst 

 

Goede doorstart: 
 

Gelukkig zijn de leerlingen weer op school en begint het leven weer een beetje gewoon te worden.  

De meeste ouders (en kinderen) hebben het startgesprek gehad met de leerkracht.  

De filmpjes met de powerpoints en toelichting van de leerkrachten zijn met u gedeeld via Teams 

of YouTube. In deze filmpjes alle uitleg over het komend schooljaar, antwoord op vele vragen. 

Hoop dat u het samen met uw kind hebt bekeken. De leerkrachten hebben hier veel werk aan 

gehad! 
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Door het mooie nazomerweer is er lekker buiten gespeeld, genoten van de opgeknapte 

speeltoestellen. 

 

Het nieuwe thema: 
In alle groepen is een start gemaakt met het nieuwe thema Amerika, Australie en Oceanie. 
Dit thema wordt voor de herfstvakantie afgesloten. 
Voor de leerlingen van groep 1-2 en 3-4 is dit grote onderwerp uitgewerkt in het thema: Met het 
vliegtuig....... naar Amerika! 

 
Deze groepen hebben een woordweb gemaakt en de vragen geinventariseerd. Rond dit thema 

wordt geknutseld, gewerkt en gespeeld. In het lokaal van groep 1-2 is een echt vliegtuig 

geknutseld. Door de raampjes kun je alle leerlingen zien zitten. Verder is er in de school een 

landingsbaan, een incheckbalie en alles wat op een echt vliegveld ook aanwezig is. Er is zelfs een 

duidelijke looproute! 

 

Groep 5-6 werkt aan het deelonderwerp Indianen in Amerika. Zij hebben vragen opgeschreven 

waarop ze een antwoord gaan zoeken. Ze gebruiken hiervoor de chromebooks. Het doel is om met 

behulp hiervan informatie op te zoeken en dit te verwerken via Word tot kaartjes met informatie. 

De presentatie zal bestaan uit een creatief werkstuk waarin de informatiekaarten een plek krijgen. 

 

Groep 7-8 heeft groepjes gevormd waarin verschillende onderwerpen worden verkend. Zij maken 

over hun onderwerp een werkstuk en een powerpoint. 

 

De nieuwe gymleraar: 
Meester Brian heeft een andere baan. Hij wordt gymdocent op het Haarlemmermeer Lyceum in 
Hoofddorp. Natuurlijk is hij blij met deze nieuwe baan die hem weer nieuwe kansen biedt. Wij 
gunnen het hem van harte. Het ga je goed Brian! 
Gelukkig hebben we een nieuwe gymleraar kunnen vinden. Dat is heel bijzonder in deze tijd!! 
Jorn Rakers komt vanaf 1 oktober de gymlessen geven. Meester Jorn is een ervaren gymleerkracht 
en daarnaast een enthousiast voetbaltrainer. We hebben er alle vertrouwen in dat hij een waardig 
opvolger is van meester Brian! Welkom Jorn! 



   
 

   
 

De gymlessen gaan door de wissel van gymleraren van de maandag gaan naar 
dinsdag! De donderdag blijft. 
 

Oproepje van de administratie 

 

 

Heeft u de privacy voorkeuren al doorgegeven? 
Vanwege de Privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming moet u er expliciet 

toestemming voor geven dat wij foto’s, waar uw kind(eren) op staan, mogen gebruiken op 
bijvoorbeeld Parro. U kunt een wijziging van een eerdere toestemming of nog niet verleende 
toestemming voortaan via de Parro app vastleggen.  
  

Wanneer de leerkracht beeldmateriaal deelt met (uitsluitend) de groep in Parro, is de afspraak dat er 
alleen beeldmateriaal gedeeld wordt als er toestemming is van de ouders van de leerling(en) 
die hierop te zien zijn. Het is ook niet toegestaan om foto’s uit de app op te slaan en te delen op 

eigen sociale mediakanalen.  
 

Hoe werkt het? 

1. Onder acties (onder de groepen) vind u de Privacy-voorkeuren. 
2. Tik op Privacy-voorkeuren. 

3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje achter het kind. 

Graag zien wij u voorkeuren z.s.m. in beeld. 

Hartelijke groet Marianne 

Administratief/secretarieel medewerker 

 
Het gras in de leertuin groeit en groeit.....: 
In de zomervakantie is het helemaal mis gegaan. De goede voornemens om minstens twee keer 

per week te maaien zijn door het regenachtige weer niet nagekomen. Nu is er niet door te komen. 

Bij een van de pogingen is de bijna nieuwe elektrische grasmachine gaan roken en dus stuk 

gegaan. 

Nu zitten we met gras dat zo hoog is dat er geen gewone maaimachine meer door komt. Wie heeft 

er apparatuur om het voor ons te maaien? Daarna gaan we het weer zelf bijhouden! 

Mocht u nog een goed werkende grasmaaier in de schuur hebben staan die u niet meer nodig 

heeft, dan zouden we daar blij mee zijn! 

 

Medezeggenschapsraad: 
Maandag was de eerste vergadering van de Medezeggenschapsraad van dit schooljaar. De raad is 
weer compleet en bestaat uit: 



   
 

   
 

Hans van Hees, voorzitter 
Mark van Noort, lid 
Inge de Kookeer, secretaris 
Romy Wessels, lid 
 
Mark is lid geworden uit verantwoordelijkheidsgevoel. Eigenlijk heeft hij er geen tijd voor. Mocht 
er dan ook iemand zijn die zijn plek over zou willen nemen, laat hij of zij zich dan informeren of 
melden bij een van de leden van de MR.  
 
In deze vergadering is gesproken over de plannen van de MR voor het komend schooljaar. Het 
streven is om ouders meer te betrekken bij het gebeuren op school en als MR echt mee te denken 
bij de ontwikkelingen in de school. 
 
Verder is gesproken over het jaarplan van de school. In dit plan staat welke ontwikkelingen de 
school gaat inzetten en op welke manier. Daarnaast gaat het over de inzet van de subsidies voor 
het onderwijs en de scholing van het team. De MR heeft ingestemd met dit jaarplan. Wilt u meer 
weten? Neem dan contact op met de leden van de MR. 
 

Sjors Sportief en Sjors Creatief 

 
Het is zover: Sjors Sportief en Sjors Creatief komen naar jullie toe! 
In Haarlemmermeer kunnen kinderen waanzinnig veel sportieve en creatieve dingen doen! Dankzij 
Sjors kunnen ze daar heel makkelijk kennis mee maken. 
In het boekje, dat binnenkort uitgedeeld wordt aan alle kinderen, vinden ze namelijk alle 
activiteiten op een rij waar ze het hele jaar aan mee kunnen doen, zo vaak ze willen! Inschrijven 
kan vanaf 20 september 15.00 uur op www.noordhollandactief.nl 
 

 

Babino 

Graag willen wij weer aan jullie vragen of jullie de reservekleding 

willen controleren. Het koudere weer komt er weer aan. Denk hierbij ook aan eventueel dikkere 



   
 

   
 

slaapzakken en slofjes voor op de vloer. De kinderen mogen bij ons binnen niet op sokjes zonder 

anti slip lopen.  

De meeste briefjes zijn al uitgedeeld, maar graag willen wij jullie ook via deze manier vragen om 

de vakanties door te geven voor de komende tijd. Zo kunnen wij rekening houden met de 

planningen. 

 

In de vorige mail hebben jullie al gelezen over onze nieuwe stagaire Marinda. Hierbij volgt een 

stukje waarin zij zichzelf voorstelt. 

 

 
Mijn naam is Marinda Nederhoff 17 jaar oud. Ik doe de opleiding tot gespecialiseerd 
pedagogisch medewerker en zit in mijn tweede jaar. Op de woensdagen en donderdagen 
loop ik stage op het kinderdagverblijf. Ik kom zelf uit Abbenes, en heb ook hier op de 
basisschool  gezeten. Mijn hobby’s zijn skeeleren, schaatsen, racefietsen, creatief bezig zijn 
en leuke dingen doen met mijn vriendinnen of vriend. Ik hoop dat jullie mij wat beter 
hebben leren kennen. Als er nog vragen zijn, stel ze gerust als je mij ziet lopen.  

 

Verder nog wat foto`s van alle bezigheden rond om het thema Kleuren. 

Wij halen de was uit onze zelfgemaakte wasmachine. Wat zit er allemaal in? 

Natuurlijk zijn wij ook druk bezig met creatieve en spel activiteiten. 

    
 

Nieuws van de GGD over de veranderde regelgeving: 

COVID -19 Nieuwsbrief voor basisscholen en kinderopvang 21 september 2021 

 

Het quarantainebeleid is gewijzigd per 20 september.  

Klas- en groepsgenoten KDV + PO: voor kinderen geldt geen quarantaine advies meer en geen dag 

5 test, maar alleen testen bij klachten.  



   
 

   
 

Het maakt niet uit of het kind wel of niet immuun is. Let op: er wordt wel onderscheid gemaakt 

tussen de privécontacten (vriendjes/vriendinnetjes in de thuissituatie, sport en muziek) en klas- en 

groepsgenoten. 

Nauwe contacten buiten de klas of groep krijgen ook na 20 september een quarantaine advies en 

testen op dag 5. 

Het vervallen quarantaine- en testadvies voor PO en KDV geldt alleen als er 1 of 2 besmettingen in 

de klas of groep zijn. Wanneer er sprake is van een 3 of meer besmettingen kan de GGD wél een 

advies op maat geven, waarbij meegewogen kan worden of een kind wel of niet immuun is. Ook 

als er kwetsbare ouders of kwetsbare kinderen binnen de klas zijn, kan het advies van het 

scholenteam anders zijn.  

Immune medewerkers hoeven niet in quarantaine bij een besmetting in de klas.  

Voor niet-immune medewerkers blijft het quarantaine advies van 10 dagen staan. Deze 

quarantaine kan verkort worden wanneer 5 dagen na het laatste contact met de positieve 

leerling/medewerker negatief wordt getest. Een zelftest kan hiervoor niet gebruikt worden. 

 

Wanneer wordt een kind op de basisschool beschouwd als immuun? 

1. Als het binnen de afgelopen 6 maanden (180 dagen) corona heeft gehad. 

2. 14 dagen of langer geleden een 2e coronavaccinatie heeft gehad 

3. 14 dagen of langer geleden 1 coronavaccinatie heeft gehad en daarvoor heeft het 

een coronavirus-infectie gehad 
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