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 2 okt Nio afname groep 8 

 8 okt Afsluiting KBW 

 9 okt Lesvrij - Studiedag leerkrachten 

 10 okt Week Nio gesprekken groep 8 

 12 okt t/m 16 okt Herfstvakantie 

 9 nov Lesvrij - Studiedag leerkrachten 

 13 nov Verslagen mee i.v.m. gesprekken 

 16 t/m 20 nov Oudergesprekken  

 
 
Kinderboekenweek 

 
De Kinderboekenweek is woensdag 30 
september met veel enthousiasme gestart. Het 
thema van dit jaar is “En toen?”  
In de groepen zullen wij veel tijd besteden aan 
het thema geschiedenis. Daarnaast hebben wij in 
de school diverse plekken ingericht met allerlei 
mooie en interessante boeken.    
Alle kinderen mogen op donderdag 8 oktober 
hun favoriete boek mee naar school nemen.  
 

Wij wensen jullie veel leesplezier!  
 
 
 
 

Coronamaatregelen 
Allereerst onze complimenten aan onze 
leerlingen en ouders! Wij zien dat de leerlingen 
goede instructies krijgen van u en zich daarom 
ook goed aan de maatregelen houden. Wij zijn 
hier heel erg blij om! 
 
Nieuwe richtlijn basisschoolleerlingen  

 Een nieuwe richtlijn is dat kinderen op de 
basisschool wel naar school mogen komen als 
zij alleen verkoudheidsklachten (zoals 
loopneus, neusverkoudheid, niezen en 
keelpijn) hebben.  

 
Uw kind moet wel thuisblijven als: 
 Uw kind naast verkoudheidsklachten ook 

koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer 
dan incidenteel) hoest. Het kind hoeft in 
principe niet getest te worden (tenzij het 
ernstig ziek is). Neem dan altijd contact op 
met de huisarts. Uw kind blijft thuis totdat 
deze ernstige klachten minimaal 24 uur over 
zijn. 

 Ons advies, raadpleeg altijd uw huisarts 
 

Nogmaals de maatregelen op een rijtje 

 Onze Corona veiligheidsmaatregelen blijven 
gehandhaafd. 

 We doen een dringend beroep op u niet 
verder het plein op te lopen. 

 We kunnen u vertellen dat we er scherp op 
letten dat iedereen zich aan de afspraken houdt. 

 We hebben nog geen Coronabesmettingen 
op school.  

 Er zijn ouders die getest worden en gelukkig 
negatief zijn. 

 Het bestuur heeft een contract afgesloten 
met een particulier bedrijf dat leerkrachten 
direct getest kunnen worden bij vermoeden 
van en dezelfde dag uitslag krijgen. Bij ons op 
school hebben we hier nog geen gebruik van 
hoeven maken en hopen dat zo te houden. 

 
Door ons samen aan de veiligheidsmaatregelen 
te houden zorgen we voor elkaar en houden we 
het veilig. 
 
Er zijn 4 belangrijke maatregelen tegen de 
verspreiding van het coronavirus: 

 Als er verkoudheidsklachten zijn, die passen 
bij het coronabeeld, houdt u uw kind thuis. 

 Raadpleeg de huisarts. 

 Zorg voor een goede hygiëne. 

 Houd de 1,5 meter afstand aan.  
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Het is moeilijk aan u en anderen uit te leggen 
waarom: 

 Ouders de school niet in mogen; 

 Ouders het plein niet op mogen. 
De reden hiervoor is dat er anders te veel mensen 
op een plek bij elkaar komen. Dat maakt de kans 
op besmetting groot. 
 
Hoe spreek ik de leerkracht van mijn kind? 
U kunt de leerkracht persoonlijk spreken door een 
afspraak te maken na school, dan mag u, met 
gepaste afstand, de school in. 
Stuur een Parro bericht of e-mail of bel om een 
afspraak te maken. 
 
Gevonden voorwerpen 
Eerder hebben wij aangegeven dat er een krat 
staat met gevonden voorwerpen. Het krat staat 
er nog steeds met veel spullen. 
Mist u iets van kleding, schoenen, een schooltas, 
drinkflessen enz. maakt u dan een afspraak om 
na schooltijd te komen kijken of dit tussen de 
spullen zit zodat u deze weer mee terug kunt 
nemen.   
 
Ingezonden berichten  
 
Flyer namens Ouder & kind adviseur 
Bijgaand sturen wij u een flyer voor kinderen 
waarvan de ouders gaan scheiden of al 
gescheiden zijn. De cursus is voor kinderen met 
de leeftijd van 7 t/m 9 jaar.   
 
Met vriendelijke groet, 
Team de Vuurvogel 
 
 
 


