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Het thema waar in de verschillende bouwen over gesproken wordt:
Onderbouw: Ik weet aan welke groepsafspraken ik me in de school moet
houden.
Middenbouw: Ik weet waarom goede groepsafspraken belangrijk zijn.
Bovenbouw: Ik kan elkaar aan onze verantwoordelijkheid voor onze
groepsafspraken houden.
Zie ook: www. kwinkopschool.nl
Jubileum

Afgelopen week was juf Heleen 25 jaar juf. We hebben dit met het team gevierd
tijdens een etentje aan het water bij Kaap Hoorn. Van harte gefeliciteerd en we
hopen dat je nog lang juf blijft!

Onderzoek nieuwsgebruik

Deze week krijgen de kinderen van groep 6, 7 en 8 een mail toegestuurd met daarin een brief met een verzoek
voor deelname aan een onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen. In het kader van de Corona-crisis
doen zij onderzoek naar het nieuwsgebruik van kinderen (groep 6-7-8) in deze situatie en wat voor invloed dit
heeft op hun emoties en gedrag (zowel positief als negatief). Het betreft een grootschalig onderzoek, waar het
NOS Jeugdjournaal ook erg in is geïnteresseerd, waarbij ongeveer 1000 kinderen uit het hele land zullen
deelnemen. Het is erg belangrijk dat dit onderzoek gedaan wordt, zodat ze adviezen kunnen geven aan ouders,
scholen, nieuwsorganisaties (zoals het NOS Jeugdjournaal) en andere instanties over hoe ze het beste met de
situatie om zouden kunnen gaan. Als u toestemming heeft gegeven zullen de onderzoekers verder contact met u
opnemen.
Verkouden en ziekte

Nu de ‘r’ in de maand zit, merken we dat veel kinderen verkouden zijn. Dit is erg vervelend, want een verkouden
kind vanaf groep 3 moet thuis blijven. Als een kind getest is en het heeft geen Corona, dan kan het in principe
weer naar school. Maar mocht het kind nog erg hoesten of snotteren en/of niezen, dan kan het de hele klas en
leerkracht aansteken, die dan vervolgens ook thuis moeten blijven. Wees voorzichtig.
Binnen het team zijn we op zoek naar een geschikte oplossing voor kinderen die veel schooltijd missen en
denken we na over huiswerk. Ook kan het zijn dat leerkrachten zich ziek melden en dat er geen invalleerkracht
beschikbaar is. We houden u dan op de hoogte via de klasbord-app. We vragen u deze goed in de gaten te
houden.
Online veiligheid groep 7 en 8

Dinsdag 15 september komt bureau Halt in groep 7 en 8 een voorlichting geven over online veiligheid. Er zullen
verschillende thema’s worden behandeld; zoals digipesten, Whatsapp-gebruik en verder grensoverschrijdend
gedrag op internet.

Verkeersveiligheid rondom de school.

Het is druk bij het uitgaan van de school. Kinderen vertrekken lopend of op
de fiets, ook veel kinderen worden met de auto gehaald. Dit levert soms
onveilige situaties op. Daarom willen wij u vragen, als u uw kinderen
brengt en haalt met de auto, uw auto op de parkeerplaats bij de flat te
parkeren. Zo blijft voor de kinderen de straat voor de school overzichtelijk
en veilig en beperken we de overlast voor de bewoners rondom de school.
Laat kinderen die dichtbij wonen zoveel mogelijk lopend of op de fiets
naar school komen.
LOT (luizen opsporingsteam)

Een groot compliment voor de ouders, want er zijn in de hele school geen levende luizen aangetroffen! Dit is in
jaren niet gebeurd! Wel zijn er in enkele groepen neten gezien. Het blijft dus wel belangrijk om uw kind
regelmatig te controleren. Mocht uw kind neten hebben, dan is het advies om dagelijks minstens 2 keer goed te
kammen.
Vakantielezen groep 3 en 4 (vorig schooljaar)

Voor de vakantie hebben de kinderen van groep 3 en 4 een rugzakje met boeken van onze bibliotheek
meegekregen om thuis te kunnen lezen. De bibliotheek is weer geopend en de boeken moeten weer ingeleverd
worden. Dit kan gewoon in de klas.
Bibliotheek vrijwilligers gezocht

We hebben nu hulp van drie bibliotheekvrijwilligers: Marianne Stok (moeder van Robin Nijlaan), Miranda
Zantingh (moeder van Sara en Tijn Stel) en Fransje Toutenhoofd. Om nog wat meer te kunnen rouleren, zouden
we toch nogmaals willen vragen of er nog iemand is die het leuk vindt om op de donderdagmiddag van
+/- 12.30 tot 14.15 uur te komen helpen. U kunt zich melden bij de groepsleerkracht.

Agenda augustus/september 2020

1 september t/m 9 oktober: oudergesprekken
14 september: vergadering schoolcommissie / MR 19.30 uur (online)
15 september: Bureau halt groep 7/8, voorlichting online veiligheid
De volgende nieuwsbrief komt uit op 24 september 2020.

