
NIEUWSBRIEF 
 

6 November  2020 
Uit de directiekamer. 

De regels zijn zowel op school als binnen onze omgeving aangescherpt en we weten niet wat de toekomst brengt. 
We doen ons uiterste best om samen deze klus te klaren. Bij alles moet goed nagedacht worden.  
Volgens het laatste protocol vanuit de PO-raad: 
• De bestaande regels blijven gehandhaafd. Externen komen alleen via de hoofdingang binnen, registreren zich en 
beantwoorden een vraag over hun gezondheid. Externen die niet met kinderen werken, b.v. voor onderhoud 
binnenkomen wordt dringend aangeraden een mondkapje te dragen.  
• Alles wat digitaal kan, wordt digitaal gedaan. Steeds wordt gewogen wat in het belang van het kind en de 
medewerkers is. Inval is schaars en we kunnen onze juffen en meesters niet missen.  
• Gezellige activiteiten in de komende 2 maanden zullen anders zijn. Medewerkers en Ouderraad doen hun uiterste 
best om de decembermaand binnen de mogelijkheden van de maatregelen van Corona zo feestelijk mogelijk te laten 
verlopen.  
• Helaas ging het Nationaal schoolontbijt niet door. Al verzonden pakketten zijn geschonken aan de voedselbank.  
 
Alle medewerkers waarderen enorm dat u ons zo positief ondersteunt. Het zijn intensieve, complexe tijden waarbij 
we hopen dat de scholen open kunnen blijven. 
Belangrijke data 

13 nov: Onderbouw vrije dag 
14 nov: Landelijke intocht 
16 nov: School versieren Sinterklaas 
23 nov: MR/OR vergadering 
27 nov: Geen Studiedag, gewone schooldag, studiedag is verplaatst naar 29 januari 2021 
3 dec: Surprise tentoonstelling voor de kinderen 
4 dec: Sinterklaas op schoolB (zonder onze ouders) 
16 dec: Kerst op schoolB (zonder onze ouders) 
18 dec: 12.15u alle leerlingen vrij, kerstvakantie 
Studiedag 27 november komt te vervallen 

De studiedag van 27 november 2020 komt te vervallen. Deze dag gaat een gewone schooldag worden. Op schoolB 
zijn we bezig met een groot “cultuuronderzoek”. (zie: https://www.n-nu.nl)  
Het onderzoek loopt sinds de zomer. De uitkomsten van het grote geheel wilden we met elkaar bespreken op deze 
dag. Door de huidige coronamaatregelen is het niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen. Dit onderzoek vraagt hier 
wel naar. 
Graag willen wij  de studiedag verplaatsen naar 29 januari 2021. In de hoop dat we hem dan wel fysiek kunnen door 
laten gaan. Ik hoop dat deze wijziging niet teveel problemen geeft, anders hoor ik dat natuurlijk graag. 
Vergeet dus niet te noteren in uw agenda: Studiedag schoolB 29 januari 2021 i.p.v. 27 november 2020! We zien de 
kinderen 27 november dus graag op school.  
Leerlingenraad schooljaar 2020-2021  

 

https://www.n-nu.nl/


3: Fenna, 4a: Pepijn, 4b: Lévin, 5a: Alana, 5b: Norah, 6a: Sil, 6b: Kiki, 7: Sem, 8: Levy 
 De leerlingenraad heeft als doel om: 

• de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten 
• de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen 
• de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is 
• aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze mee tellen 
• de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen 
• bevorderen van actief burgerschap 

Sint Maarten   

Voordat Sinterklaas zijn intrede doet is het de beurt aan Sint Maarten, op 11 november. Het lopen met 
lampionnetjes zal door school niet geïnitieerd worden. We hebben besloten om geen lampionnen te maken dit jaar. 
In plaats daarvan gaan wij lichtjes maken voor de donkere dagen voor kerst. We hopen wederom op uw begrip. 
Een idee zou kunnen zijn om die avond binnen te blijven en spelletjes te spelen met lichtjes/kaarsjes aan en een 
lekker snoepje erbij. Dát is veilig en verstandig. 
 
Een week uit het leven van Juf Bertha die 16 november a.s. 45 jaar voor de klas staat. Chapeau! 

 
https://steenwijkercourant.nl/artikel/1134551/dagboek-van-groepsleerkracht-bertha-groen-mol-daltononderwijs-
past-als-een-warme-jas.html 
 

 

https://steenwijkercourant.nl/artikel/1134551/dagboek-van-groepsleerkracht-bertha-groen-mol-daltononderwijs-past-als-een-warme-jas.html
https://steenwijkercourant.nl/artikel/1134551/dagboek-van-groepsleerkracht-bertha-groen-mol-daltononderwijs-past-als-een-warme-jas.html


 Aanmelden 4-jarigen 

Inschrijven broertjes en zusjes 
Veel kinderen bij ons op school hebben jongere broertjes en zusjes die wellicht komend schooljaar ook naar SchoolB 
gaan. Dat kan ook pas in september 2020 zijn. 
Graag willen we dit nu al graag weten i.v.m. de leerlingenaantallen. Zouden jullie alvast een aanmeldformulier willen 
opvragen. Alvast bedankt. 
 
 Ouderbijdrage (herinnering) 

Tijdens de Kinderboekenweek hebben wij meegedaan met ‘sparen voor schoolbieb-boeken’. 
Een fantastische manier om de schoolbibliotheek uit te breiden. Er zijn veel kassabonnen van 
kinderboeken, gekocht bij Primera Steenwijks Boekhuys en de Bruna, ingeleverd. Voor 20% van 
het totaalbedrag mochten wij kinderboeken uitzoeken.  
Onze schoolbieb is nu 4 schitterende boeken van Charlotte Dematons rijker. Mooie boeken die 
in te zetten zijn van groep 1 t/m 8. 

https://leesbevorderingindeklas.nl/book-review/alfabet/ 
 
 
 Ouderbijdrage (herinnering) 

Om iets extra te kunnen doen voor de kinderen vragen wij, als ouderraad, u elk jaar een ouderbijdrage. Deze 
ouderbijdrage wordt onder andere gebruikt voor: 
 

       Sinterklaas-, Kerst- en Paasfeest 

       Avondvierdaagse, sportdagen/koningspelen, aanschaf sportkleding 

       Pleinfeest 

       Excursies 

       Eenmalige extra aankopen zoals audioapparatuur 
 
De eigen bijdrage is net als voorgaande jaren vastgesteld op 25 Euro per kind. Wilt u daarom voor 31 oktober a.s. 
€25,- overmaken op de rekening van de ouderraad. U kunt dat doen op rekeningnummer NL34 RABO 0322 0469 12 
t.n.v. Ouderraad School B onder vermelding van de voor- en achternaam van uw kind en de groep. (bv. Pietje 
Pieterse, groep 4a). 
 
Deze vermelding is nodig voor de administratieve verwerking door de penningmeester van de ouderraad. 
De bijdrage is op basis van vrijwilligheid. Mocht u, om wat voor reden dan ook, niet willen of kunnen betalen dan 
kunt u dat melden via or@schoolb.nl.  Dan ontvangt u verder geen herinneringen voor de bijdrage. 
 Oudergesprekken 

De oudergesprekken in de week van 23 november gaan digitaal plaatsvinden. Deze oudergesprekken zijn facultatief 
en kunnen plaatsvinden op verzoek van de leerkracht of op verzoek van u. Groep 8 heeft een “voorlopig” 
adviesgesprek. Het gesprek n.a.v. de gevulde portfolio voeren de kinderen uit groep 8 zelf thuis met hun ouders. 
 
 Nationale voorleeswedstrijd 

De voorleeswedstrijd van SchoolB is gewonnen door Sophie. Ze gaat nu door naar de gemeentelijke ronde! 

 
 

https://leesbevorderingindeklas.nl/book-review/alfabet/


 

Vanuit Op Kop nog een bloemetje voor het behalen van jullie diploma…… 

                        
 

 


