
 

 
 

                                               

 

                    
 

 
 

 

     
                                                                                                             Vrijdag 30 oktober 2020 
  

 

Coronaregels 

Voor het basisonderwijs zijn er geen grote veranderingen in de Corona-regelgeving. Wel is het nu zeker 

dat de tienminutengesprekken van 9 en 10 november digitaal zullen plaatsvinden. De leerkracht zal u 

een uitnodiging sturen via social schools (of heeft dat al gedaan). Deze tienminutengesprekken zijn 

facultatief en kunnen plaatsvinden op úw verzoek of op verzoek van de leerkracht.  

 

In bijzondere gevallen vinden wél oudergesprekken op school plaats. Dat zijn dan doorgaans 

gesprekken waar ook de IB-er bij aanschuift of bijvoorbeeld de ambulant begeleider of orthopedagoog. 

In die gevallen zijn we echter wel heel streng met het in achtnemen van de corona-regels.  

 

Bij deze Nieuwsbrief versturen we een nieuwe Beslisboom. U kunt dan zelf kijken of uw kind naar 

school kan in geval van verkoudheid, een huisgenoot met corona, of iets dergelijks.  

 

Fietsverlichtingsactie 

Afgelopen week hielden we de jaarlijkse fietsverlichtingsactie (coronaproof).  De meeste kinderen lieten 

hun fiets keuren door fietsenmaker Van Dalfsen. Kleine reparaties werden ter plekke uitgevoerd. We 

krijgen terug dat deze service op prijs wordt gesteld.  
 

  
                   

Belangrijke data 

 

Oktober 

 

Vrijdag 6 

Gr. 1-4 vrij 

 

Week 46 (9-13 november) 

Digitale tienminutengesprekken (facultatief) 



 

 

Aanvraag kinderpakket 2020 (h) 

Heeft u het Kinderpakket 2020 al aangevraagd? Let op:  

Dit kan nog tot en met uiterlijk 31 december 2020.  

Het kinderpakket is voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 17 jaar en een (gezins)inkomen 

onder de 120% van de geldende bijstandsnorm en kan een keer per kalenderjaar worden aangevraagd. 

Het Kinderpakket maakt deelname aan activiteiten voor kinderen mogelijk. Denk aan zwemles, de 

bijdrage aan een schoolreisje, sport of een kinderfeestje.  

De maximale vergoeding voor 2020 is:  

· 0 tot 4 jaar: €150 per kind  

· 4 tot 18 jaar: €300 per kind  

· Bij de overgang van basisschool naar middelbare school kan er een eenmalige bijdrage worden 

aangevraagd van €400 per kind. Dit bedrag kan o.a. besteed worden aan een laptop of een fiets.  

Meer informatie of een aanvraag (digitaal) indienen. Dit kan via: www.zwartewaterland.nl/kindpakket 

  

 

 
 
 

 
 
 

  

 


