
 

 
 

                                               

 

                    
 

 
 

 

     
                                                                                                             Vrijdag 20 november 2020 
  

 

Hoofdluis 

Door de corona-maatregelen vinden er na iedere vakantie geen hoofdluiscontroles plaats. Helaas zijn 

ze er wel... Daarom een vriendelijk verzoek om geregeld uw kind(eren) even te controleren op de 

aanwezigheid van hoofdluis en waar nodig te behandelen. 

 

Van de Ouderraad 

Beste ouders, verzorgers,  
Deze week is door de ouderraad een brief aan uw kind meegegeven met daarin het verzoek om de 
vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. Dit schooljaar is vanwege Corona een bijzonder jaar en mogelijk dat 
door Corona activiteiten aangepast moeten worden. De inzet is echter om de activiteiten die de 

ouderraad financieel steunt zoveel mogelijk door te laten gaan.  
In de brief wordt daarnaast de bijdrage voor het kleuterfeest / schoolreisje / schoolkamp gevraagd. 
Afgelopen schooljaar zijn het kleuterfeest en het schoolreisje niet doorgegaan. Voor de kinderen 
waarvoor de bijbehorende bijdrage is voldaan wordt de bijdrage van vorig jaar met de bijdrage van dit 
jaar verrekend. Op de brief staat welke bijdrage voor het kleuterfeest / schoolreisje / schoolkamp nog 
niet is voldaan.  
Graag ontvangt de ouderraad de gevraagde bijdragen, zodat dit schooljaar de geplande activiteiten 
mogelijk gemaakt kunnen worden.  

(In verband met Corona hoeft de brief niet in de brievenbus van de Ouderraad gepost te worden). 

  

Sinterklaas 

De school is inmiddels omgetoverd in Sinterklaas-sferen. Via Social Schools heeft u wellicht een 

impressie gezien. Komende week verwachten we een van de pieten op school om een aardigheidje in 

de schoenen van de onderbouwleerlingen te doen. De kinderen hoeven daar verder niets voor mee te 

nemen, in de klassen heeft ieder kind een schoen gemaakt. We wachten in spanning af....  

 

En zoals bekend verwachten we Sint op vrijdagmorgen 4 december op school. Corona-proof, dus geen 

groots welkom op het schoolplein, maar in onze eigen hal met Sint en pieten op gepaste afstand. 

 

Subsidie Achterstand ten gevolge van Corona 

Ook onze school is in aanmerking gekomen voor een subsidie van de Rijksoverheid die bedoeld is om 

achterstanden, als gevolg van de schoolsluiting tijdens de eerste Coronagolf in het voorjaar, weg te 

werken.  

 

Twee à drie keer per week komt er een speciale leerkracht naar school om kinderen te begeleiden die 

op een of meer gebieden een achterstand hebben, mogelijk als gevolg van de coronasluiting. De 

betreffende kinderen zijn aangedragen door de eigen leerkracht en door onze Intern Begeleider. De 



extra begeleiding richt zich met name op taal/lezen. Bij de selectie van de leerlingen zijn ook betrokken 

de toets resultaten op de toetsen die net voor de zomervakantie (juist met dit doel) zijn afgenomen. De 

betreffende ouders zijn/worden per email geïnformeerd. 

 

We maken een dankbaar gebruik van deze extra financiële impuls.  

Voor vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot de eigen leerkracht of Intern Begeleider Esther ten 

Hove.  

                 

Belangrijke data 

 

November 

 

Vrijdag 27 

Klassenshow gr. 6  

(vanwege de corona-regels helaas zonder de aanwezigheid van de betreffende ouders) 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

  

 


