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• Corona, kinderen met ver-

koudheid én Parro 

U heeft het vast allemaal wel mee-

gekregen afgelopen vrijdagavond: 

er kwamen er nieuwe richtlijnen 

over het wel of niet naar school 

mogen komen van de kinderen 

i.v.m.  verkoudheidsverschijnselen.  

De nieuwste richtlijnen met in-

stemming van de P.O. raad zijn af-

gelopen dag ook bij ons bestuur 

binnen gekomen. In de bijlage treft 

u een nieuwe brief aan over co-

rona en maatregelen van onze be-

stuurder Robert-Jan Koevoets. 

 
Vorige week hebben we één dag  

een groep niet op school kunnen 

ontvangen wegens afwezigheid van 

een collega, waarvoor geen vervan-

ger beschikbaar was. 

We hopen uiteraard niet dat dit 

vaak gaat voorkomen. 

Indien er een ziekmelding van een 

collega komt en er is geen vervan-

gende leerkracht beschikbaar, dan 

informeren wij u ’s ochtends vroeg  

hierover via onze schoolapp Parro.  

Het is voor u daarom wel belang-

rijk elke dag even te checken of er 

voor 7.45 uur of er een bericht in 

uw appgroep staat. 

 

 • Kinderpostzegels 

Vandaag is de Kinderpostzegelactie: 

de verkoop van kinderpostzegels 

en kinderkaarten door leerlingen 

uit de groepen 7 en 8 weer gestart. 

 

  
 

Als Spelwert kiezen we er dit jaar 

bewust voor om niet mee te doen 

aan deze actie. 

We vinden het niet verantwoord 

om in deze corona-tijd kinderen 

langs de deur te laten gaan of bij 

bedrijven postzegels te laten verko-

pen. De benodigde 1,5 meter af-

stand is niet te garanderen, on-

danks de creatieve oplossingen van 

de Stichting Kinderpostzegels. 

Jammer dat we dit jaar het goede  

doel op deze manier niet kunnen 

steunen. 

De leerlingen uit 7 & 8 kunnen na-

tuurlijk wel tantes en ooms en an-

deren uitnodigen om postzegels te 

kopen en zo hun steentje bijdragen 

aan het goede doel. 

Mocht u zelf de kinderpostzegels 

willen aanschaffen kunt u terecht bij  

https://www.kinderpostzegels.nl / 

webshop   
   
• Studie/werkmiddag groep 4 

t/m 8 

A.s. dinsdagmiddag 29 september 

hebben de collega’s van de groepen 

4 t/m 8 een studie/werkmiddag. 

De leerlingen uit deze groepen 

hebben dus vrij. 
 

• Afwezigheid Paul  

Van vrijdag 25 september t/m 

maandag 5 oktober is Paul afwezig. 

Mail naar hem wordt in deze peri-

ode nauwelijks of niet gelezen. Bij 

dringende vragen dient u contact op 

te nemen met Rian.  

 

• Inschrijven voor de  kennisma-

kingsgesprekken 

Afgelopen maandag zijn op Parro de 

inschrijvingen geopend voor de ken-

nismakingsgesprekken. Veel ouders 

hebben al ingeschreven, maar mocht 

u er nog niet aan toegekomen zijn; 

de inschrijving staat open tot a.s. vrij-

dag 18.00 uur.  

 

• Tevredenheidsonderzoek 

In de maand november staat er weer 

een tevredenheidspeiling gepland. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd op 

alle Stroommscholen door Beekveld 

& Terpstra. 

 
Onder drie doelgroepengroepen 

deelnemers wordt de tevredenheid 

gepeild; onder: 

- ouders,  

- leerlingen uit de groepen 6 t/m 8  

- en de medewerkers. 

U zult een e-mail met uitnodiging en 

instructie voor het deelnemen ont-

vangen en dan kunt u als ouder(s) 

over een aantal items uw mening la-

ten horen. 

Het is de bedoeling dat per gezin  

1 x de vragenlijst ingevuld wordt, 

waarbij u zich dan dient te richten op 

het oudste kind van het gezin. 

We hopen op een grote respons 

De leerlingen zullen op school inlog-

gen en dan de vragenlijst invullen. 

Reserveert u wat tijd in de agenda  

om de peiling in te vullen? 

De opbrengsten zullen later dit 

schooljaar met u gedeeld worden en   

https://www.kinderpostzegels.nl/


 

een beeld opleveren van de waar-

dering over de afgelopen jaren. 

De tevredenheidpeiling levert de 

school informatie op over mogelijk 

uit te zetten acties en verbeterpun-

ten. 

  

• Inloopspreekuren BZJ en Ce-

sartherapie 

De inloopspreekuren van Buurt-

zorg Jong en Cesartherapie vinden 

voorlopig nog niet plaats op 

school. Natuurlijk kunt u wel altijd 

zelf contact opnemen met beide in-

stanties.  

 

• Burendag 

Zaterdag is het Burendag en dat 

wordt ook (coronaproof) gevierd 

op het plein voor Wijkhuis De 

Spellewaard. Met onder meer pan-

nenkoeken, popcorn, een midget-

golfbaan en Clown Dylan die ook 

ballonfiguren gaat maken.  

Allemaal gratis!  

In de bijlage de poster waarop u 

kunt zien wat er allemaal te doen 

is.  

 

• Kinderboekenweek  

Van 30 september t/m 11 oktober 

is het weer Kinderboekenweek. 

Dit jaar heeft de Kinderboeken-

week “en Toen..” als thema, ver-

wijzend naar geschiedenis. De bibli-

otheek in Zaltbommel organiseert 

allerlei activiteiten rondom de Kin-

derboekenweek. Op www.biblio-

thekenrivierenland.nl/kinderboe-

kenweek kunt u bekijken welke ac-

tiviteiten en workshops er aange-

boden worden. 

Tijdens de Kinderboekenweek krij-

gen de groepen 4 t/m 8 een gastles 

van een museumdocent van het 

Brabants museum.  De docent 

neemt objecten mee en weet daar 

natuurlijk e.e.a. over te vertellen.  
 

 
Vervolgens gaan de kinderen aan 

het werk met een zelfgekozen 

voorwerp en maken hierbij een 

verhaal. Dit kan en mag op allerlei 

manieren: tekenend, zingend, 

schrijvend, dansend, knutselend, 

dichtend of wat dan ook! U zoet de 

resultaten vast wel via foto’s op 

Parro verschijnen!  

    

 

• Sparen voor de schoolbieb 

Ook dit jaar organiseert Bruna 

weer een spaaractie voor scholen 

tijdens de Kinderboekenweek.  Op 

de Spelwert vinden wij lezen en 

voorlezen belangrijk en we stimule-

ren dit graag. Als u in de periode 

van 30 september t/m 11 oktober 

bij de Brunawinkel één, of mis-

schien wel meerdere, kinderboe-

ken koopt willen wij u vragen de 

kassabon hiervan in te laten leveren 

op school, bij juf Hilly of bij de ei-

gen leerkracht van uw kind. Na 30 

oktober kunnen wij deze dan weer 

inleveren bij Bruna en mogen dan, 

voor 20% van het totale bedrag, 

nieuwe kinderboeken voor onze 

schoolbibliotheek  uitzoeken.  

Helpt u ons mee sparen?  

 

      

Bijlagen: 

- Brief VCvB i.v.m. Corona  

- Nieuwsbrief Spel& 

-Nieuwsbrief Orizon 

-Flyer burendag 

                                     

Kalender: 

-14 t/m 24 september: Toetsweken 

-25 september Streetwise  

- 28 september t/m 2 oktober.: 

kennismakingsgesprekken groepen 

3 t/m 8  

-29 september studiemiddag groe-

pen 4 t/m 8 

-7 oktober: volgende nieuwsbrief 

 

Met vriendelijke groet namens het 

team, 

Paul en Rian 
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