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Belangrijke data:
● woensdag 23-11-22 studiemiddag alle leerlingen 12.00 uur uit
● maandag 05-12-22 studiemiddag alle leerlingen 12.00 uur uit

Belangrijk om te weten:

Sponsorloop
In de vorige nieuwsbrief hebben we bekend gemaakt dat er 2000 euro is opgehaald met de
sponsorloop. KWF heeft inmiddels een cheque van 1000 euro in ontvangst genomen.
De leerlingenraad heeft samen met het team besloten dat er nieuwe schoolshirts gekocht worden
van de andere 1000 euro. We willen een andere kleur dan zwart. Menno is bezig met offertes
opvragen zodat de shirts dit schooljaar al gebruikt kunnen worden.

Social Media
Zilvermaan Bloemstede gaat op social media. We gaan op Instagram en Facebook. We willen
meer naamsbekendheid in de wijk. Er worden veel leuke activiteiten in alle groepen georganiseerd.
Daar willen we mee naar buiten. We zijn te volgen op Instagram met de naam:
zilvermaanbloemstede. Op Facebook zijn we te vinden met de naam: zilvermaan bloemstede
Wilt u niet dat uw kind met een foto op social media komt? Vul dan de privacy gegevens in Parro
goed in. U vindt deze bij Instellingen. Als u hier hulp bij nodig heeft, loop dan even langs Celesta of
Addy.

Muizenplaag
We hebben last van muizen in de school. De muizen lopen zelfs door de klas terwijl de kinderen
aan het werk zijn. Heel vervelend en voor sommige kinderen heel spannend. Muizen door de klas
helpt in ieder geval niet voor de rust en concentratie.
Het bedrijf OBM (ongedierte bestrijding Maarssen) is inmiddels aan de slag om de muizen buiten
de school te houden.

Vragenlijst over veiligheid
Elke jaar vullen de kinderen uit groep 5 t/m 8 anoniem de vragenlijst in over de veiligheid op
school. Ze kunnen aangeven hoe fijn en veilig het op school is. We hebben een mooi cijfer van de
leerlingen gekregen:
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De uitslag van de rapportage is in het team besproken. Deze uitslag wordt ook nog in de groepen
besproken om te kijken welke acties we nog kunnen uitzetten om de school nog fijner te maken.

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 uw 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.

Leuk om te weten:

Sinterklaas
November is de tijd van de gezellige feesten op school. Thema herfst wordt afgerond. Deze week
worden de lichtjes in de hal opgehangen. Volgende week is de school in Sinterklaas sferen. Het
team is samen met de OR al volop bezig om er een mooi feest van te maken.
De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan volgende week lootjes trekken om voor elkaar mooie
surprises te maken. Kortom, een gezellig en spannende tijd staat voor de deur.

Bouwproject groep 3/4
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Ruth is met de kinderen weer aan het bouwen. In de middag zijn de kinderen in circuitvorm bezig
met bouwmaterialen. Eerst iets bouwen en dan het ontwerp natekenen. Goed voor het ruimtelijk
inzicht van de kinderen. En het is natuurlijk hartstikke leuk  om te doen.

Reis door de ruimte
Groep 8 is bezig met het project Reis door de ruimte, waarbij er ook hulp wordt gevraagd aan
ouders voor bepaalde opdrachten. Van planken zagen tot proefjes doen. En als afsluiting is er
weer een expo.
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