Nieuwsbrief
augustus
BESTE OUDERS/VERZORGERS

Het is voor velen ongetwijfeld een andere
vakantie geweest dan anders. In plaats van naar
het buitenland te gaan, zijn veel gezinnen thuis of
in Nederland gebleven. Het is heel erg warm
geweest. De Corona-uitbraak in Goes was best
dichtbij. We hopen dat iedereen een fijne vakantie
heeft gehad en uitgerust en vol goede zin
maandag weer aanwezig is. Morgenmiddag
starten we met een leuke puzzel door het dorp.
Check morgen onze Facebookpagina voor de
details.

Juf Jolanda

CORONANIEUWS

Ook in het nieuwe schooljaar willen we de
veiligheid van onze kinderen, ouders en
medewerkers zo goed mogelijk waarborgen en de
mogelijkheid om besmet te worden met Corona
zo klein mogelijk houden. Daarom gelden de
maatregelen van voor de zomervakantie ook nu
nog steeds. De belangrijkste op een rijtje:
- Met corona-achtige klachten kom je niet naar
school;
- Ouders mogen alleen op afspraak in het gebouw.
Vanaf maandag moeten ze dan ook een
aanwezigheidsregistratie en gezondheidsverklaring
invullen en ondertekenen;
- Ouders mogen op het speelplein, maar alleen als
ze minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden;
- Kinderen wassen nog steeds veelvuldig hun
handen op vastgezette momenten;
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Bent u de afgelopen twee weken in het buitenland
geweest met een verhoogd risico op Corona
(oranje-rood)? Dan verzoeken wij u dit te melden
bij de directie of de leerkracht van uw kind(eren).
Wij adviseren u ook dringend om 14 (wordt
waarschijnlijk 10) dagen in thuisquarantaine te
blijven. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen
wel sporten, naar school en naar de
kinderopvang.
Er zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt
van de beschikbare ruimten en er zal zoveel
mogelijk geventileerd worden.
GEZONDE SCHOOL

Wij zijn een Gezonde School. Dit vinden wij heel
fijn, want gezond zijn is voor iedereen erg
belangrijk. Daarom eten we in de kleine pauze in
ieder geval op woensdag, donderdag en vrijdag
alleen fruit/groente. Lust uw kind geen
fruit/groente dan mag het een boterham eten. Om
de afvalberg te verminderen vragen we u uw kind
drinken mee te geven in een drinkbeker. Onder
schooltijd mag uw kind onbeperkt water drinken.
Op Pinterest zijn veel gezonde traktaties en ideeën
voor een gezonde lunch te vinden. Wij rekenen er
op dat u ook hier voor gezond kiest.
We breiden dit jaar het schoolfruitprogramma uit
met fruitvriendjes. In plaats van 20 weken krijgen
alle kinderen vanaf 15 september het hele
schooljaar op woensdag, donderdag en vrijdag
fruit/groente van school. Hiervoor wordt er een
kledingcontainer op school geplaatst, organiseren
we een beweegactiviteit, doen we mee met
Fruitkliks en de Kinderfruitactie. Bij de laatste twee
kunt u voordelig fruit bestellen en afnemen.
Informatie hierover volgt.
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SCHOOLREIS

ouders helpt bij het verkeersvaardig maken van
kinderen.
Professionele instructeurs komen op vrijdag 28
augustus een ochtend naar de Schuttevaer en
geven verkeerstrainingen op maat. Wij mogen
ook deelnemen.

Op de kalender staat de schoolreis gepland voor
21 september aanstaande. Volgens het
Coronaprotocol dat we volgen, worden
schoolreisjes afgeraden. We hebben de bus
inmiddels geannuleerd en hopen dat we later dit
schooljaar wel met elkaar op schoolreis kunnen
gaan. Dit hoort u tijdig van ons.
MEER LICHT IN DE SCHOOL
In de vakantie zijn alle lampen vervangen door
LED-verlichting. Hierdoor is er veel meer licht in
de gang en de lokalen.

Wat leren de kinderen?

Goed meedoen in het verkeer is niet makkelijk.
Het is vaak druk en grote mensen letten niet altijd
op. En er zijn erg veel fietsen en auto's. Daarom is
het belangrijk dat je zelf goed oplet. Maar hoe
lang duurt het nou voordat een auto stopt? En
wist je al dat fietsen met een rugzak veel
moeilijker is dan je dacht? En weet jij precies tot
wanneer je nog in een autostoeltje moet in de
auto?

INRICHTING LOKALEN

De (leer)omgeving van de groepen 1 tot en met 5
is in de zomervakantie zo ingericht dat kinderen
door in de verschillende hoeken te werken en de
dagelijkse routines het merendeel (80%) van de
leerdoelen kunnen halen. Natuurlijk blijft de juf
een goede uitleg geven, maar omdat de kinderen
op meerdere manieren de lesstof kunnen
verwerken, kunnen ze vaker en op hun eigen
manier oefenen tot ze het leerdoel hebben
gehaald.
STREETWISE VRIJDAG 28 AUGUSTUS 2020
Kinderen doen vandaag de dag weinig ervaring op
in het verkeer. De eerste jaren zitten ze vooral in
de bakfiets, het fietsstoeltje of op de achterbank.
Maar het is belangrijk dat ze zelfstandig aan het

Wij hebben er al zin, want Streetwise is altijd weer
een plezierige manier van leren over het verkeer.
AGENDA
De komende periode staan de volgende
activiteiten gepland:
Datum
Activiteit
- 24-8:
Opening thema en schooljaar
- 28-8:
Streetwise met Schuttevaer
- 3-9:
Nieuwsbrief mee
- 8-9:
Opening KiVa-jaar (ov)
- 7 + 8-9:
Startgesprekken
- 10-9:
Klassenbrief mee
- 14-9:
1e studiedag alle kinderen vrij
- 30-9: Start Kinderboekenweek ‘En Toen’

verkeer leren deelnemen.

TOT DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF!
Om kinderen dan ook beter te leren omgaan met
het drukke verkeer, heeft de ANWB het
programma Streetwise ontwikkeld. Een praktisch,
maar vooral leuk én leerzaam
verkeerseducatieprogramma, dat zowel scholen als

Vriendelijke groeten,
Team obs de Eendracht
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