
 
Nieuwsbrief van 3 september 2020, nummer 2 

1 
 

Agenda 
Di 7-9: 8.30 uur GGD spreekuur voor ouders 

door Bernadette Rijpert  

Di 22-9: informatieavond groepen 8 over VO 

Wo 23-9: vergadering medezeggenschapsraad 

Vr 25-9: alle kinderen vrij i.v.m. studiedag  

Vr 2-10: schoolviering groepen 4-5 en 8B 

Vr 9-10: koffie uurtje groep 1-2B is voorlopig 

onder voorbehoud afhankelijk van de dan 

geldende coronamaatregelen! 

Ma 13-10: jaarvergadering ouderraad 

Vr 16-10: koffie uurtje groep 1-2A? 

19 t/m 23 oktober: herfstvakantie 

Ma 26-10: 8.30 uur GGD spreekuur voor ouders 

door Bernadette Rijpert  

Di 27-10: alle kinderen vrij i.v.m. 

studiedag 

Vr 30-10: koffie uurtje groep 1-2C? 

Vr 6-11: schoolviering groepen 1-2A en 8A 

Wo 11-11: vergadering medezeggenschapsraad 

Vr 13-11: koffie uurtje groepen 8A-8B? 

Ma 16-11: vergadering ouderraad 

Vr 20-11: koffie uurtje groep 3? 

Vr 4-12: eerste rapport (gr. 3 t/m 8) 

Wo 9-12: 8.30 uur GGD spreekuur voor ouders 

door Bernadette Rijpert  

Wo 16-12: kerstviering 17.00-19.00 uur 

Vr 18-12: schoolviering groep 6 

 

Muzieklessen op donderdag 
Vandaag, donderdag, starten voor 6 groepen 

wekelijkse muzieklessen. Groep 1-2A, 1-2B, 3 

4, 8A en 8B. In totaal krijgen deze 6 groepen 

10 weken les van meneer Juan Manrique. Na 10 

weken krijgen de overige groepen 10 weken 

les. We willen op deze manier ons 

muziekonderwijs een impuls geven bij alle 

leerkrachten. 

Juffrouw Melanie( gr.3), onze muziek 

coördinator, zal dit muziekproject begeleiden. 

 

De schoolfotograaf. 
Afgelopen maandagmorgen zijn alle 

portretfoto’s en groepsfoto’s gemaakt. De 

broertjes/zusjes foto’s worden dit jaar op 

locatie van KIEK fotostudio gemaakt. (ook van 

de kinderen die geen portretfoto konden laten 

maken). U krijgt nog bericht wanneer die dag 

wordt gepland.  

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op 

met Kiek schoolfoto. Zij zijn bereikbaar via 

info@kiekschoolfoto.nl of via telefoonnummer 

013-4681053. Verplichting tot kopen van 

schoolfoto’s is er uiteraard niet. 

Brengen en halen van uw 

kind(eren) 
Elke morgen worden de kinderen keurig bij de 

verschillende poorten afgezet door ouder(s) / 

verzorger(s). Het gaat prima op deze manier. 

Bij de poorten staan juffrouw Stephanie of 

meneer Nick (soms meneer André) om uw 

vragen te beantwoorden of om dingen door te 

geven aan een leerkracht. Spreekt u ze gerust 

aan als u wat te vragen of te zeggen hebt. 

Bij het ophalen staat meneer Nick op de grote 

speelplaats voor dezelfde reden en om de 

kinderen van de bovenbouw (gr 5 t/m 8) via de 

eigen poort te laten vertrekken. Dit is van 

belang, zodat de ouders niet teveel bij één 

poort gaan staan. 

 

Gezocht: overblijfkracht! (herhaling) 
In verband met het aanstaande vertrek van één 

van de huidige overblijfkrachten, zijn we op 

zoek naar iemand die in ieder geval op de 

dinsdagen tussen 12.00 uur en 12.30 uur mede 

toezicht wil houden op het buitenspelen van de 

kleuters samen met een leerkracht van school. 

Als u meer dagen (maandag en donderdag) 

beschikbaar bent is dat wenselijk.  

 

U krijgt de wettelijke maximum 

vrijwilligersvergoeding van € 4,50 per keer (½ 

uur) naast de dankbaarheid en gezelligheid van 

de kinderen!  

 

Bent u geïnteresseerd of heeft u wellicht nog 

vragen, stuurt u dan een email naar 

ondergetekende of  belt u naar 0416-362335. 

Alvast bedankt! 

 

Wat zijn de corona regels voor 
kinderen? 
Gelukkig is het aantal te testen volwassenen en 

kinderen de laatste weken toegenomen. Dat 

betekent ook dat we als school te maken 

krijgen met kinderen of ouders of andere 

gezinsleden die getest worden of gaan worden. 

mailto:info@kiekschoolfoto.nl
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Wat zijn de regels voor kinderen. Wanneer 

moeten ze thuis blijven? 

De maatregel dat kinderen thuis moeten blijven 

wanneer zij klachten krijgen die kunnen passen 

bij het coronavirus, blijft onverminderd van 

kracht. De uitzondering is gemaakt voor 4-6 

jarigen met voor hen bekende 

verkoudheidsklachten. Het advies is om bij 

klachten (neusverkouden, koorts, hoesten etc.) 

uw kind te laten testen. Uw kind blijft dan 

thuis, totdat de uitslag bekend is. Kinderen 

waarbij de uitslag negatief is mogen naar 

school.  

Zodra een huisgenoot klachten krijgt die lijken 

op corona laat deze persoon zich testen. Alle 

huisgenoten( dus ook uw kind) blijven thuis 

totdat de uitslag bekend is. 

Indien kinderen met klachten thuis gebleven én 

niet getest zijn, geldt dat ze 24 uur klachtenvrij 

moeten zijn, voordat ze weer naar school 

mogen.  

Heeft iemand in uw huishouden zware klachten 

die passen bij corona, zoals koorts of 

benauwdheid? Dan blijven alle huisgenoten 

thuis, ook als zij geen klachten hebben.  

 

Als iemand in het huishouden positief is getest 

op COVID-19, krijgt u van de GGD te horen wat 

u moet doen, zoals thuis in isolatie gaan.   

Huisgenoten en nauwe contacten blijven 

ook thuis. 

Dan gaan zij 10 dagen in thuisquarantaine. Dat 

geldt ook voor nauwe contacten. Dit zijn de 

mensen die vaak dicht bij u in de buurt zijn 

(minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter). Zoals 

een partner die niet bij u woont, een reisgenoot 

of collega. Als zij klachten krijgen die lijken op 
corona moeten zij zich ook laten testen. 

De regels tijdens thuisquarantaine! 

Tijdens de thuisquarantaine gelden altijd de 

volgende regels: 

 Alleen de mensen die bij u wonen mogen 

samen met u in huis zijn. U blijft zo veel 

mogelijk op 1,5 meter afstand van uw 

huisgenoten. Dus niet knuffelen, niet zoenen 

en geen seks. 

 Er komt niemand bij u op bezoek, behalve 

voor medische redenen (bijvoorbeeld de 

huisarts of iemand van de GGD). 

 Heeft u medische hulp nodig? Ga dan niet 

naar de huisarts of het ziekenhuis, maar bel 

de arts. 

 Laat anderen boodschappen doen. Kan dit 

echt niet? Dan mag u alleen als u geen 

klachten heeft die lijken op corona naar 

buiten voor een boodschap. 

 U mag in uw tuin of op uw balkon zitten. 

 U werkt thuis. Als u in de zorg werkt mag u 

alleen bij uitzondering en onder 

voorwaarden werken. Overleg dit met de 

GGD of de bedrijfsarts. 
 U reist niet met het openbaar vervoer. 

Wellicht ten overvloede, maar als school blijven 

onverminderd letten op klachten, want dan 

geldt nog altijd, bij klachten blijf je thuis!  

Ook elke ouder vragen we alert te blijven op 

klachten bij uw kind en hiermee om te gaan 

volgens de maatregelen en adviezen van de 

RIVM. 

 

Leerkracht ziek /afwezig! 
Het zal de komende tijd voor gaan komen dat 

een leerkracht ziek is of thuis moet blijven 

i.v.m. corona achtige klachten. Hoe gaan we als 

school daarmee om als het gaat om 

vervanging? 

1. We proberen een externe vervanger te 

vinden via de Vervangerspool. 

2. Als daar niemand beschikbaar is dan vragen 

we een eigen vaste leerkracht die op die 

dag zelf niet voor de klas hoeft of hij/zij die 

dag kan vervangen. 

3. Als dat ook niet mogelijk is, delen we de 

klas in groepjes en worden ze verdeeld over 

de andere groepen met werk voor die dag. 

4. Een leerkracht die thuis wel kan werken, 

kan ook digitaal lesgeven. Als dat het geval 

is laten we u dat natuurlijk weten.  

5. Is het bovenstaande allemaal niet mogelijk, 

dan zullen de kinderen thuis opgevangen 

moeten worden. Dat kan zeker gebeuren als 

er meerdere leerkrachten tegelijk 

afwezig/ziek zijn. 

 

 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/gezondheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/gezondheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/gezondheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/gezondheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
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Stagiair stelt zich 
voor. 

Hoi! Ik ben Eline van 

Brunschot ik ben 21 jaar 

en kom uit Loon op Zand. 

Komend half jaar mag ik 

stagelopen bij de 

Blokkendoos in groep 4/5 

bij juf Mandy. Hier zal ik 

elke maandag en dinsdag 

zijn.  Ik zit nu in het 3e 

jaar van de PABO  en heb 

hiervoor de opleiding tot 

onderwijsassistent 

afgerond. Mijn hobby’s zijn 

gitaarspelen, bakken, handboogschieten en 

vendelen. Hier ben ik ook elke week actief met 

de jeugd om vendel les te geven.  Ik heb er 

ontzettend veel zin in! 

Nieuw seizoen muziek, dans, kunst 

& theater (tekst aangeleverd door 

Kunstencentrum Waalwijk) 

Tweede Doe Mee Dag! 

Speciaal voor kinderen t/m 12 jaar is er 

komende zaterdag 5 september de tweede en 

voorlopig laatste gratis Doe Mee Dag. De 

kinderen worden in kleine groepjes met 

leeftijdsgenoten door het gebouw geloodst 

waarbij ze kennis maken met theater, dans, 

muziek en beeldende lessen. De activiteiten 

duren voor kinderen t/m 6 jaar zo'n 60 

minuten. Voor de oudere kinderen t/m 12 jaar 

duurt de Doe Mee Dag 2,5 uur. Elke 

leeftijdsgroep heeft een andere starttijd dus let 

hierop bij inschrijven.  

 

Inschrijven voor de Doe Mee Dag is verplicht en 

kan hier!  

 

Vanaf deze week zijn we weer gestart met een 

groot deel van onze cursussen. Indien u zich 

nog niet heeft ingeschreven, kunt u dat doen op 

www.kunstencentrumwaalwijk.nl of via een 

formulier verkrijgbaar bij onze balie aan de 

Irenestraat 3. Misschien bent u deze week al bij 

ons langs geweest, maar anders: tot snel!  

 

Een groot deel van onze cursussen (zowel voor 

kinderen als volwassenen) zijn tijdens de Doe 

Mee Weken in september gratis uit te proberen. 

Ook als je al een cursus volgt het ideale 

moment om eens wat anders te proberen. Bij 

de dans- en theaterafdeling hoeft u zich van 31 

augustus t/m 11 september niet vooraf aan te 

melden en kunt u direct meedoen (wel thuis 

even alvast luchtige kleding aantrekken).  

 

Inschrijven voor een gratis proefles bij de 

andere disciplines kan via onze site 

www.kunstencentrumwaalwijk.nl  of in het 

Kunstencentrum bij onze balie.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team van de Blokkendoos,  

Nick de Lange, directeur. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkunstencentrumwaalwijk.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D47c9e8517fae5dae8a2acd699%26id%3Dcd5d771aa3%26e%3Dc34725e525&data=02%7C01%7Cinfodeblokkendoos%40leerrijk.nl%7C8377b6b58c43499f454e08d84fd9534c%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C0%7C637347142117546489&sdata=eJZYFDLB9QLGly%2F6Jakkyk6V%2Bz4NDJOFSa6Lvh%2B9tCg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkunstencentrumwaalwijk.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D47c9e8517fae5dae8a2acd699%26id%3Dcd5d771aa3%26e%3Dc34725e525&data=02%7C01%7Cinfodeblokkendoos%40leerrijk.nl%7C8377b6b58c43499f454e08d84fd9534c%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C0%7C637347142117546489&sdata=eJZYFDLB9QLGly%2F6Jakkyk6V%2Bz4NDJOFSa6Lvh%2B9tCg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkunstencentrumwaalwijk.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D47c9e8517fae5dae8a2acd699%26id%3D67ebfc67a0%26e%3Dc34725e525&data=02%7C01%7Cinfodeblokkendoos%40leerrijk.nl%7C8377b6b58c43499f454e08d84fd9534c%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C0%7C637347142117536493&sdata=2I9Zstz%2BP8tQyHsV3zfgc6vAZbez0VGPyKjJ75ep2Ew%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkunstencentrumwaalwijk.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D47c9e8517fae5dae8a2acd699%26id%3D04fbd3f1e7%26e%3Dc34725e525&data=02%7C01%7Cinfodeblokkendoos%40leerrijk.nl%7C8377b6b58c43499f454e08d84fd9534c%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C0%7C637347142117536493&sdata=TpW4t%2BWW%2BbZGNlufs%2BAlqwxto8Edp%2FyMIUJeM7csuc8%3D&reserved=0

