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Wist u dat………………………………….. 
 

- we op 7 november een actie van bag2school hebben 

- we op 16 november onze schoonmaakavond hebben 

- meester Remko op 13 november naar Gambia gaat 

- de moeders geen luizen hebben gevonden 

- de kinderen van groep ½ en ¾ op 5 december om 12 uur vrij zijn 

 

 

Corona 

We horen regelmatig berichten van ouders/kinderen die Corona hebben. Daarom is het goed 

hier aandacht aan te schenken. 

Op dit moment gelden de basismaatregelen op school. Bijvoorbeeld handen wassen, hoesten 

en niezen in de ellenboog, thuis blijven en testen bij klachten. 

Heeft uw kind klachten die passen bij het coronavirus? Dan doet u het volgende: Uw kind blijft 
thuis en doet een zelftest. De zelftesten zijn gratis te verkrijgen via school.         

• Bij een negatieve testuitslag mag uw kind naar school. 

• Is de uitslag van de zelftest positief? Uw kind blijft thuis. 

• Uw kind is niet meer besmettelijk als het na 5 dagen 24 uur lang volledig klachtenvrij 
is. Dag 0 is de dag waarop de klachten begonnen. 

• Overleg met de huisarts over de besmettelijkheid als uw kind langer dan 5 dagen ziek 
is.  

• Had uw kind helemaal geen klachten toen het positief werd getest? En kreeg het daarna 
ook geen klachten? Dan is uw kind besmettelijk tot en met 5 dagen na de test. Dag 0 is 
de dag van de test.  

Als iemand in huis corona heeft, mogen de andere gezinsleden naar buiten en naar school als 

zij geen klachten hebben.  

 

 

Bag2School 

Op maandag 7 november komt Bag2School de kleding ophalen. U kunt uw kleding op vrijdag 4 

november al inleveren en op maandag 7 november tot 10.00 uur. U krijgt geen speciale zakken 
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meer. Het mag gewoon in een plastic vuilniszak. Als u schoenen erbij hebt wel graag aan elkaar 

binden.  

 

5 december 

Op maandag 5 december zijn de kinderen van de onderbouw (groep ½ en groep ¾) ‘s middags 

vanaf 12 uur vrij. In verband met, voor heel veel kinderen, een druk weekend en misschien ook 

nog wel een sinterklaasavond is deze middag in gepland.  

 

Luizencontrole 

Afgelopen woensdag hebben de moeders weer een luizencontrole gedaan. Zij hebben bij geen 

van de kinderen luizen gevonden. Er was helaas wel een aantal kinderen ziek dus vragen wij 

aan die ouders om zelf even te controleren. 

Wij bedanken de moeders voor hun inzet en tijd! 

 

Schoonmaakavond   
 
Beste ouder(s) /verzorger(s), 

Op woensdag 16 november organiseert de oudervereniging in samenwerking met de leerkrachten weer 

een gezellige schoonmaakavond. Wij vinden het als oudervereniging van allergrootste belang voor de 

kinderen dat de hygiëne op school goed is. De huidige interieurverzorgster kan niet alles in haar eentje 

doen en daarom is het van belang dat wij als ouders af en toe een keer een avondje helpen. Daar komt 

bij dat de vaste schoonmaakster een aantal weken uit de running is ivm een gebroken onderarm. 

  
 

Wat is de bedoeling? Vele handen maken licht werk! Dat ten eerste. We zullen ons opsplitsen in de 

lokalen om daar de ramen, meubilair, speelhal, halletje en de centrale ruimte goed te poetsen. 

Uiteraard is er koffie, thee, wat lekkers en maken we er samen een gezellige avond van! 

  

Op woensdag 16 november van 19.30 uur tot maximaal 21.00 uur zal de schoonmaakavond 

plaatsvinden.  

We hopen op enthousiaste reacties om samen even de schouders eronder te zetten!  

Wilt u zelf een emmer en doekjes meenemen? Voor schoonmaakmiddel etc. wordt gezorgd. 

 

U kunt zich opgeven via  de Parro app. 
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Met vriendelijke groet en tot ziens op 16 november. 

 

Namens de oudervereniging 

 

 

EU-fruit 

Voor aankomende week krijgen de kinderen op woensdag een banaan, op donderdag een stuk 

komkommer en op vrijdag een peer. (Mocht het zo zijn dat de bananen al overrijp zijn dan 

krijgen ze die vast op dinsdag) 

 

Sjors Sportief en Sjors Creatief 
 
 

 

 

Afgelopen woensdag zijn de boekjes van Sjors Sportief / Creatief uitgedeeld. Er staan weer heel 

leuke activiteiten in voor kinderen om vrijblijvend te kunnen proeven en ruiken aan diverse 

sporten en creatieve activiteiten. Jij doet toch ook mee!? 

 

 

Klimtoestellen 

Afgelopen week hebben we onze nieuwe klimtoestellen in gebruik genomen. Julia, Caro, Yaël 

en Jack hebben het lint doorgeknipt waarna iedereen erop mocht spelen. 
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Meester Remko naar Gambia 

Meester Remko gaat op 13 november weer 

naar Gambia. Namens de stichting Buganala 

gaat hij kijken hoe het op de scholen die de 

stichting steunt gaat. Ook zij hebben te maken 

gehad met Corona.  

Wij gaan alle scholen langs die wij steunen en 

we gaan naar de Gambia college (de Pabo). We zijn erg 

benieuwd hoe het 

met de verbouw in 

Naneto is gegaan. 

Als het goed is zijn 

ze met de laatste 

dingen bezig. Het 

dak is gemaakt, er 

zijn nieuwe 

toiletten gekomen 

en ze zijn nu met de elektriciteitsvoorziening bezig.  

De school in Naneto ligt naast (op) een vuilnisbelt. Het 

is er erg klein, maar er is ook geen ruimte om uit te 

breiden. Toch willen we graag dat alle kinderen naar 

school kunnen gaan.  

Verder zijn we benieuwd hoe het loopt in Njaba Kunda 

met de nieuwe directeur en hoe het staat met de 

moestuin.  

Daarnaast gaan we kijken hoe het kleutermateriaal wat wij hebben geleverd wordt ingezet.  

Ik zal na die week verslag uit brengen hoe het gegaan is.  


