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Belangrijke data:
● woensdag 12-10-22 herfst speurtocht groep 1/2
● week van 17 oktober adviesgesprekken ouders en leerlingen groep 8
● vrijdag 21-10-22 studiedag alle leerlingen vrij
● maandag 31-10-22 studiedag alle leerlingen vrij
● dinsdag 01-11-22 studiedag alle leerlingen vrij

Belangrijk om te weten:

Corona Maatregelen
Landelijk lopen de aantallen van Corona weer op. De overheid heeft besloten met 4 scenario’s te
werken. Bij elk scenario horen bepaalde maatregelen. Onze stichting heeft daar een draaiboek
voor gemaakt. Zodra de overheid besluit op te schalen in het volgende scenario, dan gaat de
school zo snel mogelijk over op de bijbehorende maatregelen. Deze gelden dan voor minstens
twee weken. In het team en de MR wordt het draaiboek nog besproken.

Nu zitten we in scenario groen, het tweede scenario. De maatregelen die nu gelden zijn:
● Regelmatig handen wassen
● Niezen en hoesten in de elleboog
● Bij klachten thuisblijven en testen
● Bij een positieve testuitslag: 5 dagen in quarantaine. Ben je 24 uur klachtenvrij, dan loopt

de quarantaine op dag 6 af. Heb je nog klachten? Dan duurt de quarantaine maximaal 10
dagen.

● Mensen met een kwetsbare gezondheid moeten extra opletten.

Op school liggen zelftesten. We hebben alle kinderen van groep 5 t/m 8 twee testen mee naar huis
gegeven. Heeft u meer testen nodig? Loop even naar binnen, dan krijgt u ze mee.

Heeft u kind Corona? Lees deze punten dan goed door:
● Als uw kind klachten heeft en ziek is, dan mag uw kind gewoon uitzieken.
● Heeft uw kind weinig klachten en kan hij schoolwerk doen? U mag dan bij de leerkracht

schriften ophalen. De leerkracht zal de dagplanning met u communiceren via de mail of
app.

● Wij geven geen hybride les, dat houdt in dat wij geen instructie geven aan kinderen die
thuis zitten via Meet.

Stukjes in de krant
Op school doen wij veel leuke activiteiten. Thematisch onderwijs bij de kleuters, projecten in de
bovenbouw, sponsorloop en nog veel meer. Voor de PR zouden we deze activiteiten meer in de
krant willen plaatsen. Is er een ouder met een journalistieke achtergrond die hierbij zou willen
helpen? Meld je dan aan bij Addy.
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Sponsorloop
Bijna al het geld is binnen. Er is ongeveer 2000 euro opgehaald, wat een prachtig bedrag weer!!
Dank je wel voor al jullie bijdragen.
De helft van het bedrag gaat naar de Kankerstichting. De andere helft gaat naar de school.
Binnenkort komt de leerlingenraad bijeen om te kijken wat we met dat bedrag gaan doen.

Nieuwe ouders voor de ouderraad
Dit jaar hebben we meerdere moeders in de OR. Een aantal hebben aangegeven na dit schooljaar
te stoppen met de OR. We zijn dringend op zoek naar ouders die de OR willen aanvullen.
Alle activiteiten en feesten worden georganiseerd door het team en de OR. We werken samen om
het zo leuk mogelijk te maken voor de kinderen. Zonder ouders die het team helpen, kunnen we
feesten als Kerst, Pasen en sportdag minder uitgebreid vieren.
Als ouder heb je meerdere voordelen als je in de OR zit:

● Je kan aanwezig zijn bij het vieren van de feesten
● Bij begeleiding van het schoolreisje hebben ouders van de OR voorrang
● Begeleid je bij de schoolfotograaf, dan wordt er een leuke foto gemaakt van jou en jouw

kind(eren)
Lijkt het je leuk om te helpen bij gezellige momenten in het jaar? Neem dan contact op met Addy
Akkermans. Zij koppelt je dan aan de OR.

Luizencontrole
Na elke vakantie controleren we alle kinderen op luizen en neten. Dit zal op woensdag of vrijdag
plaatsvinden. Mocht er bij uw kind luizen of neten gevonden worden, dan neemt de
groepsleerkracht contact met u op. De andere ouders van de groep worden algemeen op de
hoogte gebracht.

Leuk om te weten:

Kinderpostzegels
Groep 7 en groep 8 doen mee met de kinderpostzegels. Met hun
envelop gaan ze langs familie en vrienden om kaarten, postzegels en
andere artikelen te verkopen. De opbrengst van de kinderpostzegels
wordt besteed aan het helpen van een veilig thuis voor alle kinderen.
Kinderpostzegels wil ieder kind een veilig thuis bieden waar ze gelukkig
kunnen opgroeien.

Kinderboekenweek
De kinderboekenweek is met een spetterend toneelstuk geopend. Het thema van dit jaar is
GiGaGroen. De komende weken gaan de kinderen veel lees- en taalopdrachten maken over
dieren, natuur en de wereld. Alle kinderen doen ook mee met de wedstrijd van het beste verhaal of
de mooiste tekening. De prijsuitreiking is vlak voor de herfstvakantie.
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Thema’s bij groep 1/2
Bij de kleuters wordt er gewerkt met thema’s. Het eerste thema was sprookjes. Er stond een
kasteel in het lokaal, met een boshuisje en een spinnewiel.

Het thema van nu is herfst. De kinderen kunnen spelen in een reuzenpaddestoel. Past goed bij het
thema van de kinderboekenweek.

Basisschool de Zilvermaan / Bloemstede 225 / 0346-564871 / www.dezilvermaanbloemstede.nl


