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Wist u dat…………………………………..
- op zondag 21 november de jeugdpronkzitting helaas niet doorgaat
- de jeugdpronkzitting wordt verplaatst naar 9 januari
- we op 24 november weer een actie van bag2school hebben
- Dat we vanaf 17 november weer starten met schoolfruit

Bag 2 school
Wij willen u graag informeren over onze aankomende
inzamelingsactie voor de Boomgaard. Wij hebben via de
organisatie Bag2School Nederland een kleding inzamelingsactie
opgezet om extra geld in te zamelen voor onze school.
Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen en keert
per kilo een bedrag uit. Bag2School wil de afvalberg niet nóg
hoger maken en deze wijze van werken is een mooie manier om
van niet meer gebruikte kleding af te komen. Daarnaast helpt
het ons te sparen voor de Boomgaard. Bag2School Nederland heeft sinds de start in 2006 al meer dan
1,5 miljoen euro uitgekeerd!
Bag2School Nederland
In Nederland gaat er in totaal ongeveer 124 miljoen kilo textiel met het restafval mee, terwijl er maar 70
miljoen kilo ingezameld wordt voor recycling en hergebruik. En dat terwijl 65% van het textiel dat nu bij
het restafval terecht komt gewoon hergebruikt of gerecycled had kunnen worden. Heel erg zonde dus
en ook nog eens heel slecht voor het milieu. Bag2school biedt de ideale oplossing.
Nadat de kleding is opgehaald, wordt de kleding gewogen en op vrachtwagens geladen voor export. Alle
kleding die wordt ingezameld, wordt, al dan niet gesorteerd, verkocht aan importeurs en
groothandelaren in West- en Oost-Europa, Afrika en Azië. 80% van deze kleding wordt als kleding
hergebruikt en de overige 20% gaat naar de recyclingindustrie voor de productie van bedden, sokken,
dekens en schoonmaaktextiel. Bag2School is dus geen goede doelen organisatie, maar een bedrijf.
Kom in actie!
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Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt zetten voor onze actie door een zak te vullen
met de oude nog bruikbare kleding/textiel van u en uw kinderen. Dit zijn bijvoorbeeld schoenen, shirts,
broeken, riemen, maar ook lakens en dekens. Kijk op de website van Bag2School voor een volledige lijst
met wat er wel en niet ingezameld mag worden, www.bag2school.nl . Daarnaast vindt u hier nog meer
informatie over hoe de inzameling in zijn werk gaat en waar de kleding heen gaat.
Bag2School zal de kleding inzamelen op woensdagochtend 24 november ’21. Rond 10.00 uur worden
de zakken opgehaald.Breng uw zakken alstublieft naar woensdagochtend naar school en help ons om
samen een fantastische inzameling neer te zetten!
Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling.
Volgende week ontvang u een folder die u op één van uw plastic zakken kunt plakken. Op de overige
zakken hoeft geen naam.

EU-schoolfruit
Zoals we al doorgegeven hebben zijn we weer ingeloot om deel te
nemen aan het EU-schoolfruitprogramma. Dat betekent dat een
fruitleverancier vanaf 16 november, 20 weken lang, elke dinsdag voor
3 dagen fruit of groente brengt. Op woensdag, donderdag en vrijdag
wordt het fruit dan uitgedeeld. Op maandag krijgt u bericht welk fruit
wordt uitgedeeld. Voor groep 4-5-6 vragen we u wel om op woensdag zelf makkelijk fruit mee te geven
i.v.m. de gymles. Het fruit wat die dag wordt uitgedeeld geven we aan de kinderen van groep 4-5-6 mee
naar huis.
Via de link www.euschoolfruit.nl kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van EU-schoolfruit.
Inval
Zoals we al eerder gemeld hebben is het op dit moment erg moeilijk inval te krijgen voor collega’s die
ziek zijn. Het is inmiddels al enkele keren gebeurd dat juf Ine en juf Karin voor de groep hebben gestaan
terwijl ze eigenlijk andere taken hebben. We hebben als school, samen met de MR een inval beleid
opgesteld. Dit beleid bestaat uit 7 stappen die we nemen om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk
klassen naar huis worden gestuurd.
De stappen zijn:
Stap 1: We vragen vervanging aan bij de Ponpool.
Stap 2: Ambulante leerkrachten (zoals juf Ine en juf Karin) geven les in de groep
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Stap 3: Als stap 2 geen invaller oplevert, vragen wij een collega van onze school die op dat moment niet
werkt.
Stap 4: Als er een Pabostagiaire (3e-4e jaar) aanwezig is, mag deze de groep overnemen onder toezicht
van een directielid of een leerkracht van de school waarmee wordt afgesproken dat hij/ zij toezicht
houdt.
Stap 5: Als er een onderwijsassistent is, kan deze de groep onder toezicht van een directielid of een
leerkracht van de school overnemen.
Stap 6: De intern begeleider of de directeur neemt de groep over. (In verband met de beperkte
aanwezigheid van de intern begeleider en de directeur worden zij enkel in hoge uitzondering en een
beperkt aantal keer per jaar ingezet in een groep.)
Stap 7: We raadplegen onze invallijst van ouders met een onderwijsbevoegdheid (lijst aanwezig op
school)
Indien één van bovenstaande stappen niet tot een invaller voor de groep heeft geleid, zijn we helaas
genoodzaakt de groep naar huis te sturen.
We sturen zo snel mogelijk, uiterlijk 07:45 uur een bericht via de Parro-app naar ouders dat hun kind
geen onderwijs kan volgen en thuis moet blijven. Zoals ook eerder vermeld geven wij de tip aan ouders
om zelf op voorhand een whatsapp lijst te maken zodat u onderling eventueel iets kunt afspreken.
(I.v.m. privacy mogen wij geen verdere gegevens verstrekken.)
Zoals u bij stap 7 leest willen we graag weten welke ouders een onderwijsbevoegdheid hebben en
eventueel een groep kunnen/willen overnemen. We willen graag met deze ouders in gesprek gaan over
wat de mogelijkheden zijn. U mag een mail sturen naar m.derksen@pro8.nu
Bewegen is goed, meer bewegen is beter
Zoals u allen weet is bewegen erg belangrijk voor onze gezondheid. Omdat het nu weer eerder donker
wordt en het weer ook weer minder wordt heeft de GGD een poster gemaakt met tips om meer en
beter te bewegen. Deze poster vindt u in de bijlage.
Amphion
Op vrijdag 26 november organiseert Amphion een sinterklaasfestijn voor kinderen van 6 tot 9 jaar. U
kunt uw kind hiervoor aanmelden. In de bijlage staat de brief met gegevens.

