Vrijdag 23 oktober 2020
Coronaregels
Gisteravond heeft de PO-raad een njieuw Corona-protocol gepubliceerd. Komende week wordt dit op
bestuurs-niveau besproken. In de komende Nieuwsbrief zullen wij u nader informeren.
Schoolfruit
Wie de fout heeft gemaakt weten we niet, maar de Schoolfruit-actie start in de week van 9 november
(en dus niet deze week). Met excuses voor het ongemak.
Fietsverlichtingsactie
Evenals voorgaande jaren houden wij dit jaar een Fietsverlichtingsactie. Over het belang verwijzen we
naar het bericht van de ANWB onder aan deze Nieuwsbrief. In samenwerking met fietsenmaker Van
Dalfsen houden we de controle op woensdag 28 oktober. We hanteren dan de Coronagedragregels.
Kinderen die op vrijwillige basis hun fiets willen laten controleren, kunnen die dag dus hun fiets mee
naar school nemen.
Leerlingenraad
In het kader van onze aandacht voor het domein Burgerschap kennen we sinds jaar en dag een
Leerlingenraad. Op of rond Prinsjesdag wordt de nieuwe Leerlingenraad gekozen uit leerlingen van de
groepen 5 t/m 8. Voor dit jaar bestaat de raad uit de groep 5-leerlingen Liz en Junior, Milan en Bradley
(gr. 6), Paula en Britt (gr. 7) en Lieke en Hiba (gr. 8). De Raad praat o.l.v. IB-er Esther ten Hove over
alle zaken die de school aangaan. Zij kan beschikken over een budget bestaande uit de helft van de
opbrengst van de jaarlijkse Jantje Beton-actie. Daarnaast mag de Raad dit jaar meepraten over de
besteding van de stakingsgelden van een jaar geleden (euro 1500).

Hulpouders ateliers
Vandaag, vrijdag 23 oktober, starten we weer met de ateliers voor de groepen 5 t/m 8. I.v.m. de
Corona-regels kan de workshop Koken niet doorgaan. Hier wordt een vervangende activiteit voor
gezocht.

Ouders die zich als hulpouder hebben opgegeven voor de ateliers, zullen we voorlopig niet kunnen
inzetten. Ook hier zijn de Corona-regels spelbreker.
Halloween
Omdat u als ouder vanwege de Coronaregels niet in school kunt komen, sturen we geregeld een
fotootje van de klas of de school via Social Schools of de Nieuwsbrief. Vandaag een foto van de hal in
'Halloween-sferen'.

DaVinci
Komende week presenteren de verschillende groepen hun resultaten van het eerste project van DaVinci
(onderbouw “Zomer", middenbouw “Lang Geleden” en bovenbouw “Indianen"). Omdat u vanwege de
Coronaregels niet in school kunt komen, zullen we u via Social Schools hiervan een impressie geven.
Hoofdluis
Omdat er vanwege de coronaregels (alweer) geen ouders op school kunnen komen, is er na de
herfstvakantie niet gecontroleerd op hoofdluis. Wij verzoeken u zelf, wellicht ten overvloede, deze
controle ter hand te nemen.
Belangrijke data
Oktober
Woensdag 28
fietsverlichtingsactie
Ontvangen van de ANWB

Zet je licht aan!!
Op zondag 25 oktober gaat de wintertijd weer in!
De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van de Nederlanders heeft wel eens een
onveilige verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht. En de kans op een aanrijding neemt
met 20 procent af bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp. Maar dan moet je hem wel
áánzetten. Ook dit jaar zet de ANWB zich met de fietsverlichtingsactie weer in zodat uw kinderen veilig
en goed zichtbaar op de fiets naar school gaan.
De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een gedragsverandering bij uw kinderen m.b.t. het correct
voeren van fietsverlichting. De gedragsinterventie bestaat uit een sjabloon met spuitkrijt dat makkelijk is
aan te brengen bij het fietsenhok en op het pad voor het hek van de school. Onderzoek wees uit dat
20% van de fietsers na het zien van de tag “zet je licht aan” zijn fietsverlichting wél aanzet. Vaak werkt

de fietsverlichting wel maar vergeet men deze echter aan te zetten. Dit jaar wordt deze
gedragsinterventie wederom ingezet. Wilt u meer informatie kijk dan op
www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie
Ontvangen van de gemeente Zwartewaterland
Aanvraag kinderpakket 2020
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

