nieuwsbrief september
Waar een kleine school groot in kan zijn!
Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hierbij de nieuwsbrief van de maand
september. U kunt de nieuwsbrief ook terugvinden op onze website en in de boekenkast van het
Ouderportaal.
In deze nieuwsbrief:
Jaaropening
Coronarichtlijnen m.b.t. de gezondheid
Informatieoverdracht
Opening watertappunt
Schoolreis
Schoolafspraken
Mededelingen:
-

BBQ
Bericht van de gebedsgroep
Startdienst
Nieuwe leerlingen
Vertelrooster
Huwelijk juf Annelieke en Daan

Agenda

Jaaropening
De eerste maandag van het nieuwe schooljaar
mochten we alle leerlingen weer verwelkomen.
Ondanks de coronamaatregelen voelde het vanaf
het begin vertrouwd. We zijn dankbaar dat we de
kinderen uitgerust en gezond op school mochten
verwelkomen. Als team hebben wij er veel zin in
om samen met de ouders alle leerlingen die ons

zijn toevertrouwd een veilig, leerzaam en gezellig
jaar te geven.
De eerste maandag zijn we met de leerlingen en
de leerkrachten het schooljaar gestart. Het thema
van de jaaropening en de startdienst is: “Maak jij
het verschil?” Tijdens de startdienst zal er stilgestaan worden bij het verhaal van Esther: Esther
was een gewoon Joods meisje dat koningin werd.
Niemand aan het hof wist dat zij Joods was. Toen
haar volk bedreigd werd, moest zij een moeilijke
keuze maken: anoniem blijven of haar achtergrond bekend maken met alle mogelijke gevolgen
van dien. Esther koos voor het laatste en maakte
door deze moeilijke en dappere keuze het verschil voor haar volk. Tijdens de jaaropening en in
de groep hebben we gesproken over hoe de leerlingen en de leerkrachten het verschil kunnen
maken. Het zijn soms de kleine dingen waarin we
het verschil kunnen maken voor die ander.
Wij wensen iedereen die bij de school betrokken
is een goed schooljaar toe! We denken hierbij in
het bijzonder aan juf Gerda J. Zij kan jammer genoeg nog niet starten met werken.

Coronarichtlijnen m.b.t. gezondheid
Er leven veel vragen op school en bij de ouders.
Mogen de kinderen nu wel of niet naar school bij
verkoudheid, koorts of benauwdheid? Wanneer
moeten ze thuis blijven? Wanneer mogen ze
weer naar school?
Hieronder de belangrijkste afspraken met betrekking tot corona en aanwezigheid op school.
Leerlingen van groep 1 en 2 mogen met een
neusverkoudheid naar school behalve:
-

als de leerling ook koorts, benauwdheid of
plotseling verlies van reuk of smaak heeft;

-

als de leerling contact heeft met een patient met een bevestigde COVID-19;

-

als een huisgenoot van de leerling koorts
(boven 38 graden Celsius) en/of last van
benauwdheid heeft.

of zij na 10 dagen thuisquarantaine weer
naar school.
Hierbij nog drie aanvullingen:
1. Als een leerling (vanaf groep 3) in de loop
van de dag klachten ontwikkelt, zoals verkoudheidsklachten en/of verhoging of
koorts, moet de leerling naar huis. Als het
om koorts en/of benauwdheidsklachten
gaat moeten broertjes en zusjes ook naar
huis. De leerkracht neemt eerst telefonisch contact met u op.
2. Als een kind elk jaar hooikoorts / astma
heeft of chronisch verkouden is, dan weten ouders en leerkrachten dit. Het kind
mag na overleg met de GGD naar school.
Bij twijfel wordt het kind thuisgehouden
tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn.
3. In de bijlage vindt u ook een tweetal beslisbomen: Beslisboom 0 t/m 6 (groep 1
en 2) en beslisboom 7 t/m 12 (groep 3 t/m
8). Deze kunnen u helpen bij de vraag of
uw kind wel of niet naar school kan en
mag.

Leerlingen vanaf groep 3 moeten thuisblijven:
-

bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak).

-

als de leerling contact heeft met een patient met een bevestigde COVID-19;

-

als een huisgenoot van de leerling koorts
(boven 38 graden Celsius) en/of last van
benauwdheid heeft.

Wanneer mogen de leerlingen weer naar school:
-

als iedereen binnen het huishouden 24
uur geen klachten meer heeft;

-

als de leerling zich heeft laten testen en
een negatieve uitslag heeft;

-

als de leerling contact heeft gehad met
een bevestigde COVID-19 patiënt mag hij

De richtlijnen van het RIVM hebben ook gevolgen
voor ons team. Een teamlid mag bijvoorbeeld niet
aanwezig zijn wanneer hij of zij verkouden is of
een huisgenoot koorts heeft. Kortdurende afwezigheid van 1 collega kunnen we mogelijk intern
opvangen. Met een klein team is dit lastig in te
schatten en het is ook afhankelijk van wie er afwezig is. Wanneer er geen opvang is en we geen
passende oplossing kunnen vinden, is het mogelijk dat de leerlingen niet naar school kunnen. Natuurlijk zullen we u proberen tijdig te informeren.

Informatieoverdracht
School en ouders hebben elkaar nodig voor succesvol onderwijs. Goede communicatie en informatieoverdracht is heel belangrijk voor het welbevinden van uw kind, uzelf en voor de leerkracht. U bent van ons gewend dat wij u op verschillende manieren informeren. Doordat u niet
meer spontaan in de school mag komen, zijn er
wel enkele belangrijke wijzigingen.

Informatieavond
Juist aan het begin van het
schooljaar is het belangrijk
dat de ouders goed geïnformeerd worden. De informatieavond is hiervoor een geschikt moment. In de meest recente
brief van het College van Bestuur heeft u kunnen
lezen dat de informatieavond niet door kan gaan.
Daarom wordt u volgende week door de leerkracht schriftelijk geïnformeerd over het reilen en
zeilen in de groep. Dit zal via het Ouderportaal
met u gedeeld worden.
Het Ouderportaal
Via dit portaal communiceert de leerkracht met u
en kunt u met de leerkracht communiceren. Het
Ouderportaal wordt gebruikt voor klasseninformatie, korte informatie over uw kind, enz. Juist
nu is dit het communicatiemiddel om korte lijntjes met de leerkracht te onderhouden.
Oudergesprekken
Dit schooljaar staan er drie oudergesprekken gepland. De inhoud van het eerste gesprek gaat
vooral over het welbevinden van uw kind. De andere twee gesprekken gaan over het rapport en
de algehele ontwikkeling.
Begin oktober staan de eerste gesprekken gepland. Wanneer de richtlijnen van het RIVM niet
wijzigen, gaan deze gesprekken door.
De week voorafgaand aan de gesprekken krijgt u
via het Ouderportaal een uitnodiging om een gesprek te plannen.
Algemene informatie
Door middel van de Nieuwsbrief wordt u op de
hoogte gehouden over de actuele zaken. De
nieuwsbrief verschijnt maandelijks via het Ouderportaal. Urgente informatie welke eerder met
u gedeeld moet worden, wordt gedeeld via
nieuwsberichten of mededelingen in het Ouderportaal.

Algemene informatie vindt u in de schoolgids en
het jaaroverzicht. De nieuwe schoolgids en het
jaaroverzicht ontvangt u volgende week.

Opening watertappunt
Op woensdag 23 september is het Nationale
Kraanwaterdag. Samen met Wethouder van
Everdingen zullen enkele leerlingen het geplaatste watertappunt officieel openen. Gelijktijdig
wordt het informatiebord
geplaatst.
De gemeente Lopik vindt het plaatsen van een
watertappunt een goed initiatief en heeft toestemming verleent om langs de Noordzijdseweg
een informatiebord te plaatsen. Dit informatiebord is ontworpen door de leerlingen van groep 5
t/m 7.
Ons watertappunt is ook geregistreerd op de
website www.drinkwaterkaart.nl

Schoolreis
Vorig schooljaar kon de schoolreis jammer genoeg niet doorgaan. Deze is toen verplaatst naar:
dinsdag 29 september. De busmaatschappij en
beide parken garanderen dat de dag veilig en
binnen de richtlijnen van het RIVM kan verlopen.
Geluk voor de nieuwe leerlingen, klein beetje
pech voor de oude groep 8.
Wij gaan naar Alphen aan den Rijn. Groep 1 tot
en met 3 gaan `s morgens eerst naar het Archeon
en gaan `s middags naar Avifauna: Een vogelpark
met een speeltuin. Groep 4 t/m 8 blijven de hele
dag in Archeon. ’s Morgens krijgen de leerlingen
begeleiding van een Archeotolk. Ze zullen dan
kennis maken met het wonen, werken en leven in
de middeleeuwen.
In de middag zullen
we zelfstand het
park verder verkennen.

Museumpark Archeon is een themapark en openluchtmuseum dat zich richt op de Nederlandse
geschiedenis. Het park is in drie sferen verdeeld:
de prehistorie, de Romeinse tijd en de middeleeuwen.
We hebben voor deze bestemming gekozen omdat we rond de Kinderboekenweek bezig zijn met
het project: “En toen”. We gaan terug in de tijd.
Na de schoolreis gaan we in de klas verder met
dit thema en willen we de geschiedenis tot leven
brengen d.m.v. verhalen/boeken/werkstukken
enz., waardoor de wereld van vroeger tastbaar
wordt.
De kinderen worden om half 9 op school verwacht.

altijd het schoolnummer bellen of kan uw kind de
schooltelefoon gebruiken. Na schooltijd kan het
mobieltje weer aangezet worden en kunnen
daarmee (speel)afspraakjes worden gemaakt.
Fietsengedrag
Op het schoolplein wordt er niet gefietst. Graag
afstappen bij de paaltjes en lopend de fiets in het
rek zetten.
Sponsorkind
De school onderhoudt een sponsorkind. Elke
maandag wordt er in alle groepen geld ingezameld voor ons sponsorkind. Van harte bij u aanbevolen.
Afvalvrije school

We vertrekken om kwart voor 9 met de bus naar
Alphen. We hopen tussen half 5 en 5 uur weer op
school terug zijn.





Wat nemen we mee?
rugzak met een lunchpakketje
pakje[s] drinken
evt. tussendoortje zoals b.v. een koekje.

De kosten van de bus wordt betaald vanuit de
oudpapiergelden. Super fijn dat dit kan.
Voor de entree vragen we een bedrag van 20 euro per kind. Wilt u dit geld overmaken op bankrekeningnummer NL28 RABO 0130 0139 86 t.n.v.
Samuël Schoolfonds? Graag met vermelding van
de naam/namen van uw kind(eren). Bij voorbaat
dank.
Ouders die mee willen als begeleider kunnen zich
opgeven bij juf Gerda.

Schoolafspraken
Mobiel
Leerlingen die een mobieltje bij zich hebben,
doen deze zo gauw ze op het
schoolplein zijn uitgeschakeld in
hun tas. Bij calamiteiten kunt u

Plastic afval, gft-afval en restafval worden gescheiden ingezameld. Met elkaar proberen we
ons afval te beperken. Daarom gaat onze voorkeur uit naar bekers en niet naar kant en klare
drinkpakjes.

Mededelingen
BBQ
In verband met de nieuwe richtlijnen van het
RIVM kan de BBQ niet door gaan. We hopen dat
deze in de tweede helft van het schooljaar wel
door kan gaan.
Bericht van de gebedsgroep
Elke eerste dinsdag van de maand is er op school
plaats voor gebed. We beginnen met stukje lezen uit
de Bijbel. We danken voor alle zegeningen die we
ontvangen mogen. Dan bidden we voor onze leerkrachten en kinderen. Daarnaast bidden we voor de
actuele activiteiten die op school gebeuren of voor de
zorgen die er zijn. U bent welkom als ouders om dit
met elkaar te doen. Heeft u vragen, stel ze gerust.
Lisette Verweij 0642409310
De volgende data kunt u alvast in uw agenda noteren:
8 sept- 6 okt - 3 nov - 1 dec - 5 jan - 2 febr - 2 mrt - 6
apr - 11 mei - 2 juni - 6 juli

Startdienst
In overleg de Eben Haëzer in Benschop, dominee
Bos en dominee Six-WIenen is besloten dat de
startdiensten niet op zondag zullen plaatsvinden.
In plaats van deze diensten zal er op donderdag 1
oktober om 9:30 uur een gezamenlijke dienst zijn
in de Hervormde kerk van Benschop. De ouders
die rijden of meefietsen zijn welkom tijdens de
dienst. Het thema van de dienst is: “Maak jij het
verschil?”.
Nieuwe leerlingen
Na de zomervakantie zijn Corstian en Kylie bij
ons op school gestart. Afgelopen maand zijn Rebecca en Sarah gestart. Hartelijk welkom allemaal! We wensen Corstian, Kylie, Rebekka en Sara en hun ouders een fijne tijd toe op CBS Samuel.

Vertelrooster

Agenda

In de bijlage vindt u het nieuwe vertelrooster.
Huwelijk juf Annelieke en Daan
We kijken met elkaar terug op een prachtige dag.
Wat hebben wij met elkaar genoten van dit bijzondere moment! We willen juf Annelieke en
Daan heel hartelijk bedanken dat we in deze ongewone tijd zo’n groot deel van de dag aanwezig
mochten zijn. En dat met alle leerlingen van de
school. Bijzonder en onvergetelijk!

Di 29 september
Do 1 oktober
Ma 28 september t/m
vrijdag 16 oktober
Di 6 t/m do 8 oktober
Wo 7 oktober
Ma 19 t/m vr 24 oktober

Schoolreisje
Startdienst
Projectweken
Welbevinden gesprekken
Juf Rendelina jarig
Herfstvakantie
Voor alle data geldt D.V.

Met vriendelijke groet, namens het team,
Stefan van Ee

