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 Nieuwsbrief   

   

   

Datum: 13 november 2020           Nummer: 11 

Agenda 

Maandag 16 november de leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 trekken lootjes 

 

Terugblik op de afgelopen week  

We hebben wel een aantal zieke leerkrachten maar er is deze week geen vervanging in de groepen nodig geweest. Helaas bleek 

juf Margreet Hiariej positief besmet te zijn. Gelukkig blijft het tot nu toe beperkt tot milde klachten.  

De gezondheid van meester Hans gaat stap voor stap vooruit, we hopen dat hij binnenkort weer naar school kan komen om zijn 

werkzaamheden weer gedeeltelijk op te pakken. 

 

Thuisblijfregels 

We merken de afgelopen weken een toename in het aantal ouders dat positief getest is op het coronavirus. En dus ook een 

stijging van het aantal kinderen dat niet naar school mag komen.  

Ook merken we dat er onduidelijkheid is hoe lang kinderen thuis moeten blijven als er sprake is van een besmetting in het gezin. 

Op 6 november kwam er een nieuwe update van het protocol. De regels zijn als volgt: 

• Als iemand in het huishouden van de leerling naast milde COVID-19 klachten ook koorts boven 38 graden en/of 

benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de 

uitslag blijft de leerling thuis.  

• Als iemand in het huishouden van de leerling een positieve uitslag heeft, dan moet de leerling in ieder geval 72 uur (drie 

dagen) na de testafname thuisblijven. Als de huisgenoot dan geen klachten heeft ontwikkeld, mag de leerling weer naar 

school.  

• Als de huisgenoot na de testafname wel klachten heeft, dan blijft de leerling 10 dagen thuis na het laatste nauwe contact 

met deze persoon thuis. Dat betekent dat de huisgenoot thuis in volledige isolatie gaat. 

• Als het niet lukt om 1,5 meter afstand te houden, moet de  leerling, nadat de besmette persoon 24 uur klachtenvrij is, nog 

10 dagen in quarantaine. Pas daarna mag het terug naar school!  

 

Dit is allemaal niet leuk, en we hebben erg te doen met de kinderen die thuis zijn, maar het is het in het belang van de veiligheid 

en de gezondheid van ons allemaal! We vragen iedereen dan ook met klem zich aan deze afspraken te houden.  Samen zijn we 

sterk, ook in deze periode! 

SlimmerIQuiz 

Woensdag 4 november hebben Audrey, Evi en Lina meegedaan aan de SlimmerIQuiz van Mensa. Ze waren als team afgevaardigd 

uit de groepen 8a en 8b van de Explorergroep. Ze hebben dit zo goed gedaan dat ze nu zelfs aan de landelijke wedstrijd op 18 

november mogen deelnemen. De kans dat dit zou lukken was niet zo heel groot omdat van 160 klassenteams er maar een paar 

door mochten naar de laatste ronde. Wat een kanjers! We wensen jullie natuurlijk heel veel succes!! 

 

Sint en Kerst op Het Kompas, in coronatijd 

Ons uitgangspunt is dat we er voor de kinderen fijne feesten van maken, met inachtneming van de maatregelen en het protocol 

inzake het coronavirus. 
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Gelukkig mag de Sint, ondanks zijn hoge leeftijd, wel naar Het Kompas komen. Hij neemt bij zijn bezoek op vrijdagmorgen 4 

december één van zijn Pieten mee. Helaas kunnen we hem niet met zijn allen buiten ontvangen maar we zorgen voor een gezellig 

samenzijn in de groepen 1 tot en met 4. De groepen 5 tot en met 8 trekken als vanouds lootjes en maken een surprise en een 

gedicht voor elkaar. 

Vrijdagmiddag 4 december zijn alle groepen vrij. 

 

De kerstvieringen op de woensdagavond gaan dit keer niet door. In plaats daarvan combineren we dat met het kerstontbijt op 

vrijdagmorgen 18 december. We verwachten alle kinderen die ochtend om 08.00 uur op school. Anders dan andere jaren nemen 

nu alle kinderen een eigen ontbijtje mee in een mooi versierd trommeltje. Na het ontbijt is er in iedere groep een fijne viering 

in een intieme sfeer. Uiteraard zorgen wij voor foto’s op social schools zodat u thuis toch een beetje kunt meegenieten! 

 

De Kwinkles in de week van 16 tot en met 20 november: Ken je kwaliteiten  

Kwink van de week:  

Onder- en middenbouw       Bovenbouw            

  
 

Onze godsdienstmethode Trefwoord: Aanpassen 

Voor de godsdienstige opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Wij gebruiken daarvoor een 

(digitale) kalender met voor iedere dag een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen 

die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de 

kinderen en uit de Bijbel aan de orde.   

In deze nieuwsbrief vertellen we meer over het thema ‘Aanpassen’ (16 november t/m 4 december). 
 

In dit thema ontdekken de kinderen hoe mensen voortdurend uitgedaagd worden tot kleine en grote aanpassingen in hun leven. 

Ze leren daarbij vragen te stellen om te ontdekken wat het aanpassen voor henzelf en voor anderen betekent. Ze denken na over 

hoe je je kunt aanpassen en tegelijk dicht bij jezelf blijft.  

We lezen en vertellen hierbij het Bijbelverhaal over Ruth, een jonge vrouw uit Moab. Een verhaal waarin wel of niet aanpassen 

voortdurend aan de orde is.  

 

Trefwoord in de week van 16 tot en met 20 november 

Onderbouw: Anders 

In ons leven zijn alle dagen anders. We zien het al aan het weer: het ene moment regent het en het volgende schijnt de zon. Eten 

is ook overal verschillend. De een eet met stokjes en de ander met mes en vork. En wie doet er weleens iets helemaal anders? 

Achteruitlopen bijvoorbeeld? In de Bijbelverhalen horen we van Noomi, die in Moab terecht komt. In Moab is alles anders dan 

thuis. Ze zijn vreemdelingen en spreken de taal niet. Noomi en haar gezin moeten zich aanpassen. 

     
Midden- en bovenbouw: Aanpassen 

Mensen krijgen in hun leven te maken met veranderende omstandigheden. Wat doen ze in die omstandigheden? Passen ze zich 

aan of juist niet? En wat betekent het als ze zich aanpassen? 


