
 
 
 
 

1 

Weer begonnen 
Met ingang van afgelopen maandag is het schooljaar 2020-2021 weer gestart. Fijn om alle kinderen weer te                 
zien! 

Inachtnemende de veiligheidsmaatregelen is deze week ook goed verlopen. Het geeft wel een zekere              
spanning hoe dit schooljaar zal gaan verlopen, ook wanneer we het najaar weer ingaan. Bij               
verkoudheidsklachten zal het personeel ‘getest’ moeten worden. Natuurlijk proberen we dan intern op te              
vangen...maar lukt dit dan altijd, of zullen we dan tijdelijk moeten overschakelen op thuisonderwijs? 

We bidden om Gods’ zegen voor het nieuwe schooljaar. 

Afgelopen maandag heeft u de groepsspecifieke informatiebrieven reeds ontvangen. De algemene           
informatiebrief ontvangt u volgende week. 

Vervolg na bezoek schoolfotograaf 
Afgelopen woensdag zijn er weer foto’s genomen van de kinderen en de groepen. Binnen enkele weken zal                 
de schoolfotograaf voor ieder kind een envelop bij ons afgeven waarin een setje foto’s zit. U kunt dan een                   
keuze uit de foto’s maken, de hele set afnemen of alles teruggeven. In alle gevallen geldt dat u de envelop                    
weer inlevert op school (met of zonder geld, afhankelijk van uw keuze). De leerkrachten houden bij wie een                  
envelop inlevert en voor ons is het praktisch als u de envelop(pen) per groep teruggeeft.  

Vakanties schooljaar 2020-2021: 

Vakantie datum van datum tot 

Herfstvakantie 16-10-2020 23-10-2020 

Kerstvakantie 18-12-2020 01-01-2021 

Voorjaarsvakantie 19-02-2021 26-02-2021 

Goede Vrijdag 02-04-2021  

2e Paasdag 05-04-2021  

Meivakantie 26-04-2021 30-04-2021 

Hemelvaart 13-05-2021 14-05-2021 

Pinkstervakantie 24-05-2021 28-05-2021 

Zomervakantie 19-07-2021 27-08-2021 
 
Nieuwe route voor onderbouw 
Het zal voor u geen verrassing zijn: het pad tussen de Pijlstaart en onze school geeft met name tijdens de                    
ochtenden Corona-onveilige situaties. In overleg met de Pijlstaart hebben we daarom als volgt besloten: 

● Met ingang van aanstaande maandag is de looproute voor ouders en leerlingen van de groepen 1 en                 
2: 

● Ingang via het grote hek > langs het noodlokaal lopen (langs het hek) > vervolgens via het voetbalveld                  
naar het kleuterplein lopen > de leerlingen van de groepen 1 en 2 kunnen gaan staan in hun eigen                   
vak > ouders kunnen hun fiets ook wel even plaatsen op het voetbalveld. 
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We hopen en verwachten dat het zo veiliger zal verlopen... 

Overblijfouders gevraagd voor de vrijdag 
We zijn nog naarstig op zoek naar enkele ouders die op vrijdag tussen 12.00-12.15 of 12.15-12.30 of                 
12.00-12.30 uur ouderblijfouder wil zijn voor het plein. Dus u doet dan enkel pleinwacht. Ook al kunt u maar                   
één keer in de maand, daar zijn we al blij mee.... Voor uw aanmelding: dit kan bij juf Karin. 

Nieuwe leerlingen met ingang van dit nieuwe schooljaar 2020-2021 
Een hartelijk welkom aan de volgende nieuwe leerlingen: 

1. Remco Verlaan (groep 1-2b); 
2. Sep Voorneveld (groep 1-2b); 
3. Miron Feldman (groep 1-2b); 
4. Ivy Temming (groep 1-2b); 
5. Loretto Boz (groep 1-2a). 

Luizencontrole (van de luizenmoeders) 
Na een week weer volop wennen aan het schoolleven hopen we, maandag aanstaande, als luizenmoeders               
aan de slag te gaan. We willen alle kinderen controleren op hoofdluis en op deze manier de school luisvrij                   
houden. U kunt ons heel goed helpen door de kinderen voor één keer zonder gel, haarlak en ingewikkelde                  
vlechten naar school te sturen. 
 
Natuurlijk houden we ons aan alle Corona maatregelen en elke kam gaat, na elk gecontroleerd kind, door een                  
alcoholbad! 
 
Ook kunt u ons helpen door u aan te melden als luizenouder. De eerste maandag na elke schoolvakantie                  
van, ongeveer, 13:00-14:00 uur zijn we met elkaar bezig de luizen eronder te houden! Schroom niet u aan te                   
melden, spreek mij gerust even aan op het schoolplein, alvast dank! 
 
Een hartelijke groet, 
Debora de Haan ( moeder van Esther, Jeftha en Micha)  
 
Meeleven 
We leven mee met de familie Van der Wilt (Hilda en Jan Willem en de kinderen) vanwege het overlijden van                    
de vader van Hilda op 4 augustus jl. Hij is net 81 jaar geworden. 
 
Ook leven we mee met de familie De Haan (Hans en Annemarie en de kinderen) vanwege het overlijden van                   
de vader van Hans op 29 augustus jl. Hij is 92 jaar geworden. 
 
Wij wensen de beide families sterkte en Gods’ nabijheid toe. 
 
Verder werd ons door de familie Oussoren gevraagd om het volgende verheugende nieuws met u te delen: 
 
‘Zoals eerder aangegeven van de operatie van augustus is niet doorgegaan. En dat komt echt door een heel                  
groot wonder. Wij hadden begin augustus een gesprek voor de operatie met de chirurg en wat bleek uit de                   
foto's er was niets meer te zien aan de darm. Zelfs de arts stond hier met een mond vol tanden nog nooit                      
meegemaakt. Er heeft een darmonderzoek plaatsgevonden om zeker van te zijn. Er is weefsel weggehaald en                
op kweek gezet. En wat er al vermoed werd is werkelijkheid geworden er zijn geen kankercellen meer                 
gevonden en alles heeft zijn eigen lichaam genezen . Voor ons is alles nog een beetje onwerkelijk natuurlijk,                  
maar als gezin zijn wij dolgelukkig dat we het zo hebben mogen afsluiten.  
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Natuurlijk de komende 5 jaar onder controle blijven. Maar de vooruitzichten zijn heel erg goed. Wij zouden het                  
fijn vinden dat dit mooie wonder meegedeeld zou kunnen worden in de nieuwsbrief. Vr Gr Monique en Jaap ,                   
Sophie en Jessica Oussoren’ 
 

RT en ondersteuning 
Aankomende week zal er op school gestart worden met RT (remedial teaching) en extra ondersteuning. Deze                
zal gegeven worden door juf Adinda (maandag en donderdag), meester Jorne (dinsdagmorgen) en mijzelf, juf               
Angelina (dinsdagmorgen). De leerkrachten informeren u als uw kind de komende periode RT/extra             
ondersteuning ontvangt. Deze periode loopt tot half november.  
 

Bouw tutorlezen 
Dit schooljaar starten we ook met het leesprogramma Bouw voor leerlingen waarvoor het leren lezen niet                
vanzelf gaat, bedoeld voor leerlingen in groep 3 en 4 en evt. eind groep 2. Dit is een online programma waar                     
de leerling samen met een tutor, dat kan een leerkracht, leerling of ouder zijn, oefent. Het programma zijn we                   
op dit moment goed aan het uitzetten binnen school. Ouders worden bij dit programma ook betrokken. Zodra                 
in school het programma goed werkt en draait, worden de ouders waarvan het kind werkt met Bouw, meer                  
geïnformeerd over dit programma.  
Wilt u alvast meer weten dan vindt u via deze link een heel goede uitleg :                
https://www.youtube.com/watch?v=VgUEb_9SH0E 

 

Cito 
Een aantal leerlingen heeft vanwege thuisonderwijs in de laatste periode voor de zomervakantie de E toetsen                
van Cito nog niet gemaakt. Deze leerlingen zullen in de week van 14 september en 21 september, de toetsen                   
alsnog maken. Cito heeft deze periode aangegeven als toetsperiode en daarin de normering ook bijgesteld.               
Het gaat om leestoetsen, spelling, rekenen en begrijpend lezen. De leerkracht zal u verder informeren over                
de afname.  

Bijlagen 

Voorbeeld van YouTube-video Uitleg leesprogramma Bouw! weergeven 
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Omgekeerde oudergesprekken 
De omgekeerde oudergesprekken staan gepland op donderdag 10 en maandag 14 september. Dit jaar              
zullen deze omgekeerde oudergesprekken telefonisch worden gehouden. Via onderstaande link schrijft u            
zich voor deze gesprekken in. U kunt zich aanmelden tot en met dinsdag 8 september, u ontvangt dan                  
woensdag een e-mail met het tijdstip waarop u gebeld wordt (let op! u wordt gebeld met een anoniem                  
nummer) Via de tweede link kunt u het vragenformulier invullen, stuurt u dit s.v.p. naar de betreffende                 
leerkracht, voordat het gesprek plaatsvindt. U bent niet verplicht om aan deze gesprekken deel te               
nemen, maar het wordt wel erg gewaardeerd als u hiervoor de tijd neemt. 
Aanmelden gesprekken: https://forms.gle/CHwYjW19emz37feu5 
 

Invullen vragen:  
https://docs.google.com/document/d/1ddWAqqZfBauDsBpZGzgT0EIktd7HnKrvUgwXhIjVUjY/edit?usp=s
haring 

Verlenging continurooster  
De schooltijden zijn nu: 

● maandag: 8.30-14.30 uur; 
● dinsdag: 8.30-14.30 uur; 
● woensdag: 8.30-12.30 uur; (let op; dit is anders dan wat u gewend bent! Op woensdag zijn de                 

kinderen een kwartier later uit vanwege het aantal uren dat een kind naar school moet gaan) 
● donderdag: 8.30-14.30 uur; 
● vrijdag: 8.30-14.30 uur. 

Benoeming 
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2020-2021 gaat Sandy van Schaik op onze school aan de slag als                  
onderwijsassistent. Het was al langer haar wens om het vak onderwijsassistent te gaan leren, in de vorm van                  
een leer-werk-traject. Nu onze school, vanaf dit voorjaar, officieel een ‘erkend leerbedrijf’ is, kunnen wij deze                
leerplaats dan ook voor studenten bieden. 

Dit betekent dus dat Sandy met ingang van het nieuwe schooljaar 2020-2021 als onderwijsassistent op onze                
school werkzaam is. Op maandag in groep 1-2b en op dinsdag in groep 1-2a. 

Stage onderwijsassistent 
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2020-2021 gaat Jet Haveman op onze school stage lopen als                
onderwijsassistent. Hiervoor volgt zij een opleiding bij de ROC Amsterdam.  
Jet gaat aan de slag in groep 3, op dinsdag en op donderdag. 

Typetuin 
Naschoolse activiteit: typecursus start: woensdag 30 september 2020 na schooltijd 
Schrijf nu in want vol = vol!  
Zie voor meer informatie onderstaande link: 
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https://docs.google.com/document/d/10yOI5orermncaPUBD5GqVX3PY_znW1Y4-x9qvveoAp8/edit?usp=shari
ng 

Korfbalochtend voor de kinderen van groep 1, 2 en 3 
Om het schooljaar op een leuke manier te starten organiseert korfbalvereniging De Vinken op zaterdag 12                
september a.s. meteen een leuke schoolkorfbalochtend voor kinderen uit groep 1, 2 en 3. Een gezellig                
trainingsuurtje met spelletjes, waarbij de kinderen op een leuke manier kennismaken met de sport korfbal en                
met De Vinken. Zie onderstaande link voor de uitnodiging. 
https://docs.google.com/document/d/1kQrKInQ-mszgATSe4rgMmz-SEkkt8sZutpMVklwnHeE/edit?usp=sharin
g 

Praat Lokaal Opvoeden na Scheiding (ontvangen van Praat Lokaal) 
Je bent gescheiden van je partner maar voor de kinderen blijven jullie ouders. Met je ex samen de kinderen                   
opvoeden is best nog een uitdaging. Zodra de scheiding een feit is, gaat ieder zijn eigen opvoedingsstijl                 
volgen waar vaak onenigheid over ontstaat. Hoe trek je één lijn met elkaar, hoe blijf je in goede communicatie                   
(ondanks alle emoties), hoe bied je samen je kinderen veiligheid en structuur? Hoe ga je om met de komst                   
van een nieuwe partner? En minstens zo belangrijk: hoe blijf je zelf in balans? Hoe doen andere ouders dat?                   
Dit en nog veel meer zijn onderwerpen van gesprek tijdens het Praat Lokaal… 
  
Over het Praat Lokaal Opvoeden na Scheiding 
Het Praat Lokaal Opvoeden na Scheiding is een plek voor gescheiden ouders. Hier kun je je verhaal en                  
ervaringen delen rondom de dynamiek/uitdagingen van het opvoeden van kinderen na een scheiding. Je              
maakt gebruik van elkaars deskundigheid, inspireert elkaar en vindt steun en begrip. Op verzoek kunnen               
specifieke thema's besproken worden of gasten uitgenodigd worden. Kortom: een avond om andere ouders te               
ontmoeten, ervaringen te delen, tips op te doen en je hart te luchten. 
  
Ouders voor ouders 
Het Praat Lokaal wordt begeleid door Myra Lok. Myra is co-ouder van 3 puberzonen en coach voor vrouwen                  
met jonge kinderen. 
  
Deelname en aanmelden 
Praat Lokaal is er elke maand en is gratis. Je kunt aan de avonden afzonderlijk deelnemen (zie agenda). Je                   
dient je wel even van te voren aan te melden via de website.  
  
Praat Lokaal Opvoeden na Scheiding Whatsapp 
Wij hebben ook een Whatsappgroep voor gescheiden ouders. Hierin kun je ervaringen delen, vragen stellen               
aan elkaar en wisselen we tips uit. Wil je toegevoegd worden? Mail dan je naam en telefoonnummer naar                  
info@ouderslokaal.nl.  

 
Het Luister Lokaal: Even sparren over je gezinsbalans of relatie 
  
"It takes a village to raise a child." (oud Afrikaans gezegde)  
  
In veel culturen worden kinderen verzorgd en opgevoed in groepsverband, omdat iedereen weet dat              
ouderschap veel werk is. Geen enkele ouder kan na een week niet slapen nog normaal functioneren.                
Niemand weet altijd zijn geduld te bewaren als je peuter zich voor de zoveelste keer tegen de grond werpt en                    
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niet mee wil werken of als je tiener/puber tegen alles in gaat. En er zijn maar weinig relaties bestand tegen de                     
verandering van fulltime geliefden naar fulltime verzorgers die nauwelijks meer tijd hebben voor elkaar. 
  
Vroeger bij onze grootouders was het krijgen van een kind gewoon onderdeel van het leven, daar dachten ze                  
veel minder over na dan wij nu. Toen was het ook heel normaal als je zei: 'Ik weet het even niet meer, kan jij                        
helpen?' Dat lijkt nu not done. Nu moet alles zó maakbaar zijn: jij kiest er bewust voor om een kind te krijgen,                      
dus moet je het altijd leuk vinden en alles zelf doen. Laten we met z’n allen eerlijk en open zijn over de                      
dynamiek van het ouderschap. We kunnen zoveel van elkaar leren! Alleen al de herkenning van elkaars                
uitdagingen kan je een boost van zelfvertrouwen geven!  #oudersvoorouders 
  
Ouders voor ouders 
Wij weten maar al te goed hoe uitdagend het opvoeden soms kan zijn en hoe fijn het dan kan zijn om even                      
met iemand te sparren. Hiervoor hebben we o.a. het Luister Lokaal in leven geroepen. Je kunt hier als ouder                   
even sparren met één van onze vrijwilligers die zelf ook allemaal ouder zijn (én een coaching achtergrond                 
hebben). Zij kunnen een begrijpend en luisterend oor bieden, met volop ruimte om even te sparren over je                  
gezinsbalans of over de opvoeding van je kind(eren) en je wellicht wat handvatten aanreiken. 
  
Dus als je het gevoel hebt dat de balans in je gezin wankel is, de opvoeding of je relatie niet lekker loopt, je                       
opvoedvragen hebt - neem dan contact met ons op. Wij koppelen je dan aan één van onze vrijwilligers die met                    
jou een telefonische afspraak zullen maken om even samen te sparren. Het gesprek is vertrouwelijk en er zijn                  
geen kosten aan verbonden. Je kunt ook even sparren via de ‘Live Chat’ op onze website (zie rechts onder). 
 
Tenslotte 
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan! 
 
Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur 
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