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Niet vergeten
Woensdag 30 september Start Kinderboekenweek.
Woensdag 30 september Jantje Beton Tikkie jij bent ‘m! actie loten verkoop via Tikkie.
Maandag 5 oktober Dag van de leerkracht.
Dinsdag 6 oktober Welbevindengesprekken, pré-advies groep 8.
Donderdag 8 oktober Welbevindengesprekken, pré-advies groep 8.
Zondag 11 oktober Einde Kinderboekenweek.
Dinsdag 13 oktober zorgteam.
Woensdag 15 oktober OR vergadering ALV 19.30 uur.
Vrijdag 16 oktober Schijnwerpers groep 1-2b en 5.
Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober Herfstvakantie
Vrijdag 30 oktober Kijkochtend 11.30 uur – 12.20 uur gaat niet door.
Zaterdag 31 oktober Halloween.
Woensdag 4 november Dassenbur(i)cht 3.

Vanuit de directie:
Corona:
De berichten vanuit de regering zijn niet erg hoopgevend voor de komende periode. Dat betekent dat we alle
afspraken zoals ze er nu liggen handhaven, zeker de komende drie weken. Dus nog steeds geen ouders in
school, hooguit op afspraak en zo min mogelijk andere externe personen. Ouders blijven buiten de poorten en
alleen de kinderen mogen het schoolplein opkomen.
Van meerdere ouders horen we dat het lastig is als de kinderen op verschillende plekken naar binnen moeten ‘s
morgens, m.n. voor ouders met kinderen in groep 3 en 4 en bij de kleuters. Daar hebben we zeker over
nagedacht, maar geen oplossing gevonden. Mijn advies zou zijn om de kleuters weg te brengen en de andere
kinderen via het schoolplein naar de eigen groep te laten lopen.

Een ander obstakel is het wegzetten van fietsen. Kinderen mogen met de fiets aan de hand over het schoolplein
lopen om de fiets te stallen. Er staan genoeg leerkrachten buiten om te helpen daarbij.
Wij maken het regelmatig mee dat ouders toch meelopen naar de fietsenstalling of de klasdeur. Dat is niet wat
we willen en ik wil u met klem vragen om dit niet te doen. Leerkrachten of medewerkers kunnen u hierop
aanspreken en ik wil u echt vragen gehoor te geven aan hun verzoek om achter het hek te blijven. Wij helpen de
kinderen graag. Dit is voor de veiligheid van de medewerkers. Wilt u dit ook aan opa’s en oma’s doorgeven.

Afwezigheid leerkrachten:
Vanaf vandaag zijn weer alle leerkrachten gezond op school. De afgelopen weken hebben veel collega’s een
coronatest laten uitvoeren omdat ze milde klachten hadden. Gelukkig allemaal negatief.
Ik besef dat we nog een lastige tijd gaan krijgen nu we de herfst ingaan, maar het is tot nu toe gelukt om alle
kinderen gewoon naar school te laten komen. Dit vooral dankzij de inzet van onze vierdejaars stagiaires en
onderwijsassistentes.
Het is niet te doen om steeds alle ouders hierover in te lichten. U krijgt tijdig bericht als we in de problemen
komen en uw kind thuis moet blijven. Ik hoop dat u daar begrip voor heeft.

Verkeerssituatie rondom school:
Een werkgroep, bestaande uit een ambtenaar van de gemeente, een buurtbewoner, mensen van Veilig Verkeer
Nuenen en medewerkers van school heeft zich afgelopen week weer gebogen over de veiligheid wat betreft het
verkeer rondom de school. Dat had even stilgelegen. Het is wenselijk dat zoveel mogelijk kinderen te voet of
met de fiets naar school komen. Voor ouders die met de auto komen willen we vragen om wat verder weg in de
wijk te parkeren en te voet naar school te komen. Dat maakt de situatie rondom school een stuk veiliger.
Binnenkort wordt op de uitvalswegen rondom school de schoolzone met letters op het wegdek aangegeven.
Gekleurde paaltjes gaan deze plekken markeren.
Er wordt verder gekeken naar het drukke punt op de hoek van de Meidoornstraat en het Andriesplein. Een
zebrapad kan daar oplossing bieden, maar dat is een hele procedure en zal langer op zich laten wachten.
Verder komt er een vierde toegangspoortje aan de lange zijde van de speelplaats, zodat ouders met hun
kinderen niet zo ver meer over de weg hoeven te lopen als ze aan de zijkant parkeren.
Kortom, een aantal maatregelen dat de veiligheid verhoogt, helaas niet garandeert. Dat zullen we zelf moeten
doen!

Informatieavond:
Deze week kunt u een filmpje verwachten over het reilen en zeilen van de groep van uw kind. U “maakt kennis”
met de leerkracht, met de klas en met de routines in de groep van uw kind. Dit samen met de schriftelijke
informatie die u al heeft gehad moet ervoor zorgen dat u een goed beeld krijgt van de groep van uw kind dit
schooljaar. In de bovenbouw hebben de kinderen zelf “gevlogd” en daar een mooi geheel van gemaakt.
Wij hopen dat u er samen met uw kind van geniet.

Ook de Schijnwerpers waren digitaal. Hopelijk hebben de betreffende ouders ook daarvan genoten. De kinderen
in ieder geval wel.

Dag van de leerkracht:
OP maandag 5 oktober gaan we de leerkrachten weer in het zonnetje zetten. Dat is een jaarlijks terugkerende
traditie. Na een paar zeer roerige maanden is het goed dat we hier even bij stilstaan. Voor de leerkrachten is het
echt niet gemakkelijk geweest om zo snel te moeten switchen naar thuisonderwijs en digitaal lesgeven. Ook al
lijkt de situatie nu weer wat normaler nu al onze kinderen weer op school zijn, het kan zo maar veranderen. Het
blijven spannende tijden die veel energie vergen.
Dus een lekker stuk taart en een blijk van waardering is zeer op zijn plaats. Daar gaan we voor zorgen!
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