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Stand van zaken m.b.t. corona

Voor de herfstvakantie bleek juf Heleen het coronavirus opgelopen te hebben en in de vakantie
was dat ook het geval bij juf Marieke. Beide ‘gevallen’ hadden niet met elkaar te maken en ook
voor ons als school(team) waren er geen gevolgen wat betreft extra maatregelen of
quarantaine-situaties.
De vervanging kon goed opgelost worden, met dank aan de collega’s die daarvoor een stapje
extra zetten! Beide juffen zijn nog niet volledig de oude. We hopen en bidden dat zij vlot volledig
hersteld zullen zijn en weer vol frisse energie hun werk kunnen doen.

Landelijk horen we van oplopende cijfers, de oproep om alert te zijn op
afstand houden en klachten serieus te nemen.
Als school vragen we u dan ook verstandige keuzes te maken wanneer er
sprake is van klachten of wanneer u in de familiekring te maken heeft met
besmetting(en). Neem gerust contact op voor overleg bij twijfel of het
verstandig is als uw kind naar school komt.

Verder in het algemeen:
● Op school blijven we extra handen wassen en alert op hygiëne en ventilatie;
● Laat u/uw gezinsleden testen bij corona-gerelateerde klachten en breng ons op de hoogte bij

een positieve testuitslag. Kinderen met lichte verkoudheidsklachten (niezen of loopneus)
mogen naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten.
Raadpleeg voor de duidelijkheid bij twijfel en/of (milde) klachten de beslisboom.

Kinderboekenweek, schoolbibliotheek en verkoopactie

Met de vrolijke voorstelling ‘Bonje op de boerderij’ werd de kinderboekenweek geopend!
Diverse leuke activiteiten op het gebied van boeken en lezen vonden plaats, zoals bijvoorbeeld
het voorlezen door de oudere kinderen aan de jongere, de voorleeswedstrijd en
striptekeningenwedstrijd. Complimenten en een applausje voor alle kinderen die hun beste
beentje voorgezet hebben zowel bij het lezen als bedenken en uitwerken van de strips.

Daarnaast werd er hard gewerkt in de schoolbibliotheek. Op dinsdag 12 en woensdag 13 oktober
was de school bezaaid met boeken die eruit gaan om te worden vervangen door een nieuwe
collectie. Er werd voor € 185,- aan boeken verkocht! Een mooi bedrag dat bestemd is voor
nieuwe schoolboeken op de school van ons sponsorkind Axel in Guatemala!

Achter de schermen was men druk bezig om de boeken die achterblijven in
de schoolbibliotheek opnieuw te ‘stickeren’ en in de computer te zetten.
Hartelijk dank aan iedereen die zich daarvoor ingezet heeft! Tussen de
herfst- en kerstvakantie hopen we de nieuwe boeken binnen te krijgen.

Dankdag en schoolontbijt

Op woensdag 3 november is het dankdag. We staan nog eens in het bijzonder stil bij de goede
zorg van God voor ons, dankbaar voor wat Hij ons allemaal geeft waaronder elke dag genoeg,
gevarieerd en gezond eten.
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We koppelen daarom het schoolontbijt aan dankdag en starten de dag met
een ontbijtje in de klas. We vragen u om uw kind(eren) de 4 B’s mee te
geven deze morgen, in een zakje zodat dit na afloop van het ontbijt ook
weer gemakkelijk (in de tas) mee terug naar huis kan: Bord, Beker,
Bestek, Bakje (deze laatste is alleen nodig wanneer uw kind graag yoghurt
eet).
In de ouderbrief vindt u de samenstelling van het ontbijtje en meer
informatie over een gezonde start van de dag.

Het thema is ‘Dankend doorgaan'. Aansluitend bij hoe we dit schooljaar
begonnen, staan we opnieuw stil bij het verhaal van Noach die na ongeveer een jaar in de ark
weer naar buiten mag. Hij gaat niet gelijk puinruimen en bouwen, maar brengt eerst een
brandoffer om God te danken. Mocht u het leuk vinden thuis met het thema bezig te zijn biedt
het gezinsdagboekje wellicht uitkomst.

‘s Middags is er in de hervormde kerk in Nieuwpoort om half 3 een speciale kinderviering
die georganiseerd wordt door de hervormde kerken Nieuwpoort en Langerak en de
Gereformeerde kerk Langerak. Van harte welkom!
Daarnaast denken we traditiegetrouw op deze dag ook aan de ouderen in onze omgeving. Op
school maken de kinderen een kleurplaat met groet, helpt u een handje om deze op het juiste
adres af te geven, door de brievenbus te doen of in een enkel geval te posten?

Schoenendozenactie

Veel van onze leerlingen zijn enthousiast om mee te doen en de stapel
dozen groeit gestaag, gaaf om ze te zien staan bij de ingang!

De schoenendozen kunnen nog tot en met maandag 15 november a.s.
ingeleverd worden op school. Een prachtige actie om te delen van onze
rijkdom, van harte aanbevolen!

(Heeft u de folder gemist of heeft u extra ‘stickers’ nodig voor meerdere
dozen, dan kunt u alle informatie vinden op de website van de schoenendoosactie.)

Oudergesprekken

Op donderdag 18 en maandag 22 november staan er oudergesprekken gepland. De
inschrijvingen via Parro openen op maandag 8 november voor gezinnen met meerdere kinderen
op school en vanaf dinsdag 9 november is deze geopend voor iedereen.
Het is aan te raden om meerdere gesprekken niet meteen op elkaar aan te laten sluiten, zodat u
de tijd heeft om rustig te ‘schakelen’ en van het ene naar het andere lokaal te lopen.

We richten ons in deze oudergesprekken vooral op het welbevinden en
de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen.
Ter voorbereiding vullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 en de
leerlingen van de groepen 5 t/m 8 vragenlijsten in waarvan de
uitkomsten in het gesprek besproken worden. Ook hebben de
leerkrachten gesprekjes gevoerd met de leerlingen.
Voor de leerlingen van de kleutergroepen is een oudervragenlijst
beschikbaar die leidraad in het oudergesprek kan zijn. De leerkrachten delen deze met u om
deze optioneel voorafgaand aan het gesprek in te vullen en retourneren.

Sinterklaas

Het duurt nog ‘even’, maar deze maand starten de voorbereidingen voor het
sinterklaasfeest op vrijdag 3 december.
Vrijdag 12 november a.s. zullen in de groepen 5 t/m 8 lootjes worden
getrokken. Het is de bedoeling een cadeautje (richtbedrag € 4,50) te kopen
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voor de desbetreffende klasgenoot (óf juf/meester), dit te ‘verpakken’ in een surprise en te
voorzien van een gedicht. Veel plezier en succes daarmee!

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 mogen hun surprise net als vorig schooljaar al vanaf
dinsdag 30 november mee naar school brengen, zodat we in de gang boven weer een mooie
surprise-tentoonstelling kunnen maken. Let op: Het is niet de bedoeling dat de naam voor wie
de surprise bestemd is al zichtbaar is tijdens de tentoonstelling. Deze kan ergens onderop
geschreven worden óf het gedicht/de naam kunnen naderhand op vrijdag 3 december
toegevoegd worden.
Leuk om op deze manier wat uitgebreider de kunstwerken kunnen bewonderen. Uiteraard laten
we u via Parro mee genieten met een foto, maar mocht u in de gelegenheid zijn is op donderdag
2 december een inloopmorgen gepland en kunt u zelfs een kijkje nemen!

De groepen 1 t/m 4 krijgen op 4 december een cadeautje van de Sint zelf (let op, in deze week
gaan de kleutergroepen i.p.v. op woensdag op vrijdag naar school).
Meer praktische informatie over het sinterklaasfeest leest u in de volgende nieuwsbrief.

Welkom

Op woensdag 27 oktober kwamen diverse nieuwe leerlingen die tussen
november 2021 en januari 2022 vier jaar worden samen met hun
ouder(s) naar school voor een kennismaking.
Deze maand verwelkomen we Jurian, Anne-Fleur en Julia in de
kleutergroepen. We wensen hen veel plezier met de nieuwe vriendjes en
vriendinnetjes bij ons op school.

In groep 5/7 heten we onze nieuwe stagiair meester Jonathan van harte welkom! Hij start
maandag 1 november met twee stageweken. We wensen hem een fijne en leerzame tijd toe in
ons midden. Hij stelt zichzelf in de volgende nieuwsbrief voor.

Jeugdgezondheidszorg op school

Elk kind verdient een fijne en gezonde tijd op school. Daar zetten we ons samen met ouders voor
in. Jong JGZ (jeugdgezondheidszorg) helpt ons hierbij door mee te kijken met de groei en
ontwikkeling van alle leerlingen. Dat doen zij door het aanbieden van gezondheidsonderzoeken.
Of door het geven van advies op het moment dat u of uw kind vragen hebben.

Gezondheidsonderzoeken
De JGZ volgt de gezondheid van uw kind totdat hij/zij 18 jaar is. In de eerste vier jaar gebeurde
dat op het consultatiebureau. Na deze periode volgt de JGZ de gezondheid van uw kind tijdens
contactmomenten op school. In groep 2 en groep 7 ontvangen alle leerlingen een uitnodiging
voor een preventief gezondheidsonderzoek. De JGZ kijkt bijvoorbeeld naar: groei/ontwikkeling,
gehoor, gezichtsvermogen, motoriek, houding, spraak-/taalontwikkeling,
gedrag, opvoeding, weerbaarheid en functioneren op school. Natuurlijk
kun je ook aangeven welke onderwerpen u zelf wilt bespreken. Door het
gezondheidsonderzoek worden mogelijke aandachtspunten op tijd
ontdekt. Jong JGZ geeft dan advies. En als het nodig is gaat u samen in
gesprek over de juiste ondersteuning.
Vragen over de gezondheid van uw kind? Stel ze aan het JGZ-team op school!
Op onze school werkt een vast JGZ-team. In dit team zitten een jeugdarts, jeugdverpleegkundige
en een assistente. Zij denken graag met u en uw kind mee bij vragen over gezondheid,
ontwikkeling of opgroeien. Geen vraag is te gek! U kunt op elk moment een afspraak maken. Het
maakt niet uit in welke groep het kind zit.

Contact
Vragen voor de jeugdarts/jeugdverpleegkundige? Mail via onderstaande gegevens:
Jeugdarts Abegail Straal: a.straal@jongjgz.nl
Jeugdverpleegkundige Joëlle Paans: jo.paans@jongjgz.nl
Lees meer over JGZ voor 4-12-jarigen op: www.jongjgz.nl/4-tot-12-jaar
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Webinar gezonde voeding GGD ZHZ

In navolging op het boekje "Geen rommel in je trommel"-boekje van de GGD
ZHZ:

Op maandag 1 november van 20:00-21:30 uur organiseert het
Voedingscentrum voor het eerst een gratis webinar over gezonde
opvoeding voor ouders van kinderen tussen de 4 en 12 jaar.
Hoe gaat u als ouder om met snoep en snacks? Wat zijn gezonde
tussendoortjes? Hoe voorkomt u strijd aan tafel? Iris Groenenberg en
opvoedkundige en kinderpsycholoog Tischa Neve beantwoorden deze en
andere vragen tijdens het webinar. Natuurlijk is er ook ruimte om zelf vragen

te stellen. U kunt zich gratis aanmelden voor het webinar. Onder de aanmeldingen worden 10
kookboeken van het Voedingscentrum verloot.

Meer informatie over het webinar vindt u op deze pagina van de website van het
voedingscentrum.

Contact schoolleiding

Voor vragen over algemene zaken kunt u terecht bij de teamleider Denise Versluis, zij is op
maandag, woensdag en donderdag bereikbaar/aanwezig. (d.versluis@cbsmolenwaard.nl).

Voor zaken rondom de zorg voor uw kind kunt u terecht bij de intern begeleider Gemma van Pelt,
zij is op dinsdag, woensdag en donderdag bereikbaar/aanwezig. Voor een korte vraag of afspraak
kunt u telefonisch of via de e-mail contact opnemen (g.vanpelt@cbsmolenwaard.nl).

Alles op een rij in de activiteitenagenda

Maandag 1 november
Bidden voor school (8.30 uur): wilt u meer informatie of
meebidden: d.versluis@cbsmolenwaard.nl
Gastlessen afvalvrije school in alle groepen.

Woensdag 3 november
Dankdag, schoolontbijt.
Welkom in de kinderkerkdienst ‘s middags 14.30 uur in de
hervormde kerk van Nieuwpoort.

Dinsdag 9 november Excursie schoenenwinkel Bronkhorst Gorinchem groepen 1/2.
Vrijdag 12 november Lootjes trekken groepen 5 t/m 8 m.b.t. het sinterklaasfeest.

Maandag 15 november
Uiterste inleverdatum schoenendozenactie.
Scholenmarkt in De Spil voor leerlingen van de groepen 7 en 8 en
hun ouders (19.30-21.15 uur) - zie extra bijlage.

Donderdag 18 november Eigen-speelgoeddag kleutergroepen.
Donderdag 18 en
maandag 22 november

Oudergesprekken voor alle leerlingen (m.b.t. de sociaal
emotionele ontwikkeling) - informatie m.b.t. inschrijven volgt.

Woensdag 24 november GMR-vergadering.
Maandag 29 november MR-vergadering.
V.a. dinsdag 30 november Surprises mogen alvast mee naar school voor de tentoonstelling.

Woensdag 1 december Kleutergroepen vrij van school → in plaats daarvan school op
vrijdag 3 december i.v.m. het sinterklaasfeest.

Donderdag 2 december

Inloopkwartier, van harte welkom met uw kind(eren) mee te
lopen voor een kijkje in de groep(en):

Kleutergroepen 8.15-8.30 uur
Groepen 3 t/m 8 8.25-8.40 uur

Vrijdag 3 december Sinterklaas bezoekt de school.
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Maandag 6 december Bidden voor school (8.30 uur): wilt u meer informatie of
meebidden: d.versluis@cbsmolenwaard.nl

Donderdag 23 december
Eigen-speelgoeddag kleutergroepen.
Kerstviering - informatie volgt in de nieuwsbrief van december.

Link naar de volledige jaarplanning voor dit schooljaar (onder voorbehoud van wijzigingen).

Extra bijlage:
- Uitnodiging en meer informatie scholenmarkt leerlingen groepen 7 en 8.

Met��� b�e���, he����j� �o�k��
en ��� �a�r, e�n ��o� ��d�a� b�� ��ka��!
Vo�r �óg �e�� l�e��l���e� d���t��� en ��� w��…
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