Dit is de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. We hopen
dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en wensen iedereen
een heel fijn schooljaar toe.
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Ouder/kind gesprekken groep 3 tm 8
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Informatieavond van 17 september gaat niet door
De coronamaatregelen laten het niet toe dat we een
informatieavond op school organiseren. We gaan u daarom
schriftelijk op de hoogte brengen van de manier waarop we in de
verschillende groepen werken.
Mochten er naar aanleiding van de informatie vragen en/of
opmerkingen zijn, neemt u dan gerust contact op met de leerkracht van uw kind.
Wist je dat …
•
•
•
•
•
•
•

het klassenthema bij de kleuters dit jaar Kolletje is?
zij een meisje is met rood, wit gestreepte toversokken en dat
haar beste vriendje Dirk heet?
juf Yolette zwanger is en dat de baby eind maart 2021 wordt
verwacht?
de speelplaats helemaal klaar is?
op 8 september de kick off is voor een nieuw stagejaar?
we Blink op een bijzondere manier gaan openen?
de eerste dagen van schooljaar 2020-2021 er alweer op zitten?

MR
Als u vragen heeft of tips wilt delen kunt u met de MR-leden in gesprek gaan of
mailen naar: mr@delageweijkens.nl
Spreekuur GGD op school
Bernadette Rijpert is de schoolverpleegkundige die vanuit
de GGD aan onze school verbonden is. Bernadette houdt
7 keer per schooljaar spreekuur voor ouders en kinderen
bij ons op school.
De eerste 3 spreekuren zijn al gepland op de volgende data:
Maandag
Dinsdag
Maandag

21 september
27 oktober
23 november

08.15 uur
08.15 uur
08.15 uur

Bernadette zal ’s morgens voor schooltijd al op het schoolplein aanwezig zijn. U kunt
haar dan gerust benaderen voor een vraag of om een afspraak te maken. Als u
twijfelt over het gehoor of zicht van uw kind dan is Bernadette de aangewezen
persoon om in te schakelen. Zij is bevoegd om een gehoortest of ogentest af te
nemen. Ook bij vragen over zindelijkheid of gewicht kan zij u van dienst zijn.
Muziek bij de BSO

Stichting Muziekopleiding Loon op Zand

Schooljaar 2020 - 2021: MEER Muziek bij de BSO
In dit (nog) nieuwe schooljaar gaan we weer lekker aan de slag met MUZIEK BIJ DE
BSO en aanmelden kan nog. Meneer Juan Manrique zal de lessen voor zijn rekening
nemen en hij heeft er heel veel zin in.
Zit je op de BSO, dan kun je op 3 september een proefles volgen, heb je nu al of na
de proefles zin om mee te gaan doen (en het wordt leuk!!! gewoon aan de slag dus)
geef je dan op.
We beginnen met de eerste 5 lessen (Blok 1) op donderdag 17 september voor de
leerlingen van groep 1 t/m 3 van 15.00 uur tot 15.30 uur en van 15.30 uur tot 16.15
uur voor de leerlingen van groep 4 t/m 7. Het thema is ‘Muzikale spelletjes’. (Ben je
BSO-deelnemer, dan kun je voor de muziekles naar de BSO Blokkendoos komen om
daar iets te drinken en nog wat leuks te doen totdat de muziekles begint. (Oók als je
die dag niet naar de BSO hoeft). Ook kinderen die niet naar de BSO gaan, mogen
meedoen, maar let op: BSO-kinderen gaan voor en vol is vol!

Een blok van 5 lessen kost voor leerlingen van groep 1 t/m 3 € 17,50 en € 25,- voor
leerlingen groep 4 t/m 7. Als je je meteen voor het hele jaar opgeeft, betaal je
respectievelijk € 77,50 of € 112,50.
Aanmelden kan via het bij de Nieuwsbrief gevoegde aanmeldingsformulier.
Luizencontrole
Aangezien de regelgeving t.a.v. corona het nog niet toestaat dat
ouders in de school komen, zal de luizencontrole direct na de
zomervakantie niet plaatsvinden.
Wij willen u nadrukkelijk vragen om thuis zelf uw kind(eren) te
controleren op hoofdluis en indien aanwezig, direct te gaan behandelen. Op deze
manier helpen we er samen aan mee dat de hoofdluis zich niet in de school
verspreidt.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Basisscholenproject najaar 2020
Stichting Muziekopleiding Loon op Zand

Het muziekproject voor de basisscholen zou in 2020 oorspronkelijk plaatsvinden in
april voor de groepen 5 en 6 maar is uitgesteld i.v.m. de coronamaatregelen. We
hebben de keus gemaakt om dit najaar het project tóch te laten plaatsvinden voor
dezelfde groepen kinderen door de versoepeling van de maatregelen. Vandaar dat de
kinderen van groep 6 en 7 het project nu aangeboden krijgen.
Samen muziek maken is leuk. Maar vaak krijgen kinderen niet de gelegenheid om
eens te proberen hoe het is. In de maanden september en oktober kunnen de
kinderen van groep 6 en groep 7 onder begeleiding van docenten van de Stichting
Muziekopleiding Loon op Zand enkele lessen volgen op een muziekinstrument. De
leerlingen van groep 6 gaan met slagwerk aan de slag en groep 7 krijgt les op een
blaasinstrument. We willen de kinderen op deze manier kennis laten maken met
muziek en muziek maken. Niet alleen omdat het hartstikke leuk is, maar zeker ook
omdat muziek maken bewezen goed is voor de algehele ontwikkeling (cognitief,
motorisch, creatief, sociaal en emotioneel).
Op 24 september krijgen de kinderen van groep 6 en 7 een introductieles op school,
waarbij groep 6 kennis kan maken met allerlei soorten slagwerkinstrumenten en
groep 7 verschillende blaasinstrumenten de revue ziet passeren. De kinderen van
groep 7 mogen hun voorkeur opgeven voor een bepaald blaasinstrument, waarmee
ze dan deelnemen aan de muzieklessen.

De muzieklessen vinden plaats in de Wetering op 1 – 8 – 15 oktober, de kinderen
gaan onder begeleiding van hun eigen leerkracht naar de Wetering, net zoals u
gewend bent bij de gymlessen.
Door het grote aantal deelnemende kinderen (alle 3 de basisscholen uit Loon op
Zand doen dit jaar weer mee aan het project) krijgen de kinderen van groep 7 het
blaasinstrument niet in bruikleen mee naar huis, maar rouleren de instrumenten bij
de muzieklessen onder alle deelnemende kinderen. Uiteraard worden de
instrumenten tussen de lessen van de verschillende groepen door goed
gedesinfecteerd.
Door de coronamaatregelen zal er dit keer geen afsluitend concert plaatsvinden in de
Wetering. We gaan na het lesblok van iedere school opnames maken van het
ingestudeerde stuk en zullen dat plaatsen op de website van iedere school apart
zodat alle ouders in de gelegenheid worden gesteld om de inspanningen van hun
kind(deren) te bekijken.
Nieuws vanuit de OV
Beste ouders/verzorgers,
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen, maar de oudervereniging
blikt nog even terug op het bijzondere afgelopen schooljaar. Tal
van activiteiten hebben geen doorgang kunnen vinden als gevolg van COVID-19. Ook
is de verwachting dat dit schooljaar niet alle schoolactiviteiten hun normale verloop
zullen kennen. Ieder jaar starten we met een jaarvergadering die samenhangt met
de informatieavond van de school. Op basis van de huidige ontwikkeling en de
richtlijnen van het RIVM hebben wij in samenspraak met de school besloten om de
jaarvergadering digitaal te laten verlopen. Wij zullen in de komende weken een
activiteiten- en beknopt financieel verslag aan de ouders versturen. Mocht u naar
aanleiding hiervan nog vragen hebben dan zijn wij altijd bereid om deze te
beantwoorden.
Daarnaast zijn wij nog op zoek naar een ouder die ons team komt versterken. Mocht
u interesse hebben meldt u dan bij een van de OV-leden. Wij hopen dit jaar
wederom vele mooie activiteiten te mogen organiseren.
met vriendelijke groet,
Diederik Hoenders

