2 november 2020

5 november
9 november
9 november
10 en 11 november
16 november
19 november
19 november
23 november

OV overleg
Fluordag
MR overleg
Centrale Voorlichting VO
Facultatieve oudergesprekken
Facultatieve oudergesprekken
Vergadering Raad van Leerlingen
Deze week onderzoekend leren

3 november
4 november
4 november
4 november
6 november
6 november
6 november
6 november
7 november
7 november
8 november

Sjoerd (6)
Taimallah (5)
Klara (7)
Suus (7)
Mile (5)
Bram (6)
Cas (11)
Merle (7)
Evi (9)
Lotte (8)
Olivier (7)

Corona
We merken dat het aantal besmettingen in de thuissituaties ook bij ons op school aan het
toenemen is. Gelukkig zijn de berichten zo dat er meestal sprake is van milde klachten en soms dat
er zelfs verbazing is over een positieve uitslag. Wel heeft het gevolgen voor de aanwezigheid van
leerlingen op school. Immers wanneer er een lid van het gezin positief is getest dienen alle
gezinsleden preventief in quarantaine te gaan.
We merken dat er bij ouders vragen zijn op het moment dat een gezinslid positief is getest. Dit
betekent dat de leerlingen uit dit gezin nog tien dagen thuis moet blijven, nadat zijn positief
geteste huisgenoot 24 uur klachtenvrij is. Uiteraard hopen wij dat de betreffende ouder/ broertje
of zusje snel weer opgeknapt zal zijn en dat de leerling geen klachten krijgt.
De overige leerlingen van de groep hoeven in deze gevallen niet in quarantaine. Voor de kinderen
in de groep blijven de richtlijnen zoals deze waren: was regelmatig en goed je handen, gebruik een
papieren zakdoek en hoest/nies in je elleboog.
Mocht uw kind binnen 14 dagen klachten krijgen die passen bij COVID-19 dan mag uw kind niet
naar buiten (zie ook de bijgevoegde beslisboom van het RIVM die u hiervoor kunt raadplegen).
Houd uw kind dan thuis en neem telefonisch contact op met de huisarts of GGD. Mocht uw kind
worden getest op COVID-19 dan blijft uw kind thuis en heeft geen fysiek contact met anderen
totdat de testuitslag bekend is. Ook wanneer een gezinslid koorts heeft (38 graden of hoger),
blijven alle gezinsleden thuis. Wordt uw kind ernstig ziek of heeft uw kind medische hulp nodig, bel
dan de huisarts.
Wanneer u contact opneemt met school om door te geven dat er een gezinslid positief getest is,
zal bij nieuwe meldingen vanaf vandaag standaard een algemene brief naar de ouders van de
betreffende groep worden gestuurd. Hierin zal bovenstaande informatie nogmaals staan vermeld.
Uiteraard zullen we hierbij geen namen bekend maken, waarbij we ons realiseren dat dit bij
navragen bij uw kind toch achterhaald kan worden. Vind u het echt bezwaarlijk dat we een
standaardbrief versturen laat het ons dan weten bij de melding. We zullen dan geen informatie
verstrekken.
We willen u echter oproepen om hier geen bezwaar tegen te maken, zodat andere ouders ook in
de gelegenheid zijn om extra alert te zijn.
Wanneer uw kind(eren) preventief thuis moeten blijven zullen we voor leerlingen vanaf groep 3
ervoor zorgen dat er thuiswerk aangeboden wordt. U kunt hier contact over opnemen met de
leerkracht van uw kind. Mocht u thuis niet over een digitaal apparaat beschikken willen u in de
gelegenheid stellen om er een van school te lenen. U kunt dit ook aanvragen bij de leerkracht. In
overleg bekijken we dan hoe we het materiaal bij u thuis brengen of dat u iemand anders kunt
sturen die het kan komen ophalen.
Voor de vakantie hadden we twee leerkrachten met een positieve uitslag. We hebben de ouders
van deze groepen hiervan met toestemming van de desbetreffende leerkrachten op de hoogte
gebracht. Beide leerkrachten zijn weer klachten vrij en hebben hun werkzaamheden weer hervat.
Op dit moment zijn er ongeveer 10 leerlingen die preventief thuis zitten omdat er een gezinslid
positief is getest.

Facultatieve gesprekken groep 3-8 in de week van 16 november tot 20 november
In onze gesprekkencyclus hebben we opgenomen dat we in de komende periode, van 16
november tot en met 20 november, u de gelegenheid willen bieden om een tussentijds leerkrachtoudergesprek te hebben over de voortgang van uw kind. Voor de groepen 3 geldt dat we in
november alle ouders uit zullen nodigen. Voor de groepen 4 t/m 8 geldt dat het facultatieve
gesprekken zijn die zowel op aanvraag van de leerkracht als van de ouder kunnen plaatsvinden.
(Uit de evaluatie van de voorgaande jaren is gebleken dat een deel van de ouders de periode
tussen het kennismakingsgesprek en het eerste rapportgesprek te lang vindt. Maar, omdat niet
iedereen dit als zodanig ervaart, is het merendeel van deze tussentijdse gesprekken facultatief).
Aangezien we nog steeds te maken hebben met verscherpte maatregelen zullen de gesprekken
allemaal digitaal plaatsvinden. Nadat de gesprekken gepland zijn zal u van de leerkracht een mail
ontvangen met hierin een link waarmee u kunt videobellen
Groepen 4 t/m 8
Er kan op twee manieren een afspraak tot stand komen:
1) u ontvangt donderdag 5 november per e-mail een uitnodiging van de leerkracht.
2) u heeft op maandag 9 november geen uitnodiging ontvangen en wil toch graag gebruik maken
van de mogelijkheid van een gesprek. Dan geeft u vóór woensdag 11 november per e-mail bij de
leerkracht aan dat u graag een gesprek wilt. U ontvangt dan uiterlijk 13 november een uitnodiging
van de leerkracht.
Groepen 3
Voor de groepen 3 zullen we alle ouders uitnodigen. Zij kunnen zich inschrijven via Schoolgesprek
en zullen deze week hierover een aparte mail ontvangen.
Omdat het om facultatieve gesprekken gaat, kunnen wij in de planning geen rekening houden met
broertjes/zusjes. Mocht u op de voorgestelde afspraak echt niet in de gelegenheid zijn te komen,
neemt u dan contact op met de leerkracht.
Subsidie SLOB
Deze week zullen we gaan starten met de leesbegeleiding in de groepen 4 en de begeleiding op het
gebied van spelling in de groepen 8.

Schoolbibliotheek
Voor onze schoolbieb zijn we dringend op zoek naar ouders/grootouders die willen helpen om de
biebboeken 1 keer per week op te ruimen. We hebben een grote collectie en willen die graag voor
de kinderen overzichtelijk houden. Als u hiervoor interesse hebt kunt u contact opnemen met
Juffrouw Heleen.
heleen.reniers@inos.nl
Schoolbibliotheek De Spoorzoeker

Jas kwijt
Marijn uit groep 5a is vrijdag tijdens het overblijven zijn jas kwijtgeraakt.
Mocht iemand deze gevonden hebben, dan horen we dit graag. Het is een
groene jas van Mango maat 10.

Belcrumherdenking
Ieder jaar herdenken we de slachtoffers die overleden zijn in de Tweede Wereldoorlog. We
herdenken de slachtoffers die omgekomen zijn in de Belcrum bij het monument op het Pastoor
Pottersplein. I.v.m. de aangescherpte Coronamaatregelingen zag de herdenking er dit jaar een
klein beetje anders uit.
Op donderdag 29 oktober hebben wij met de leerlingen van groep 8 op gepaste wijze onder
schooltijd de slachtoffers herdacht met gedichten die door de leerlingen zijn geschreven, namen
van de slachtoffers werden voorgelezen en wij hebben bloemen gelegd bij het monument.

Week van de zichtbaarheid
Opvallen in het verkeer is, zeker in de komende donkere maanden ontzettend belangrijk. Elke
automobilist kent de schrik: onderweg in het donker en dan plotseling een fietser voor je bumper.
Zonder licht, zonder reflectie. Remmen, uitwijken en een stille verwensing: ‘Doe je
licht dan ook aan’! En, ja, die hardlopers met hun veiligheidshesjes aan, of de hond met lampje, die
ziet u wél.
Daarom willen wij (alle BVL-scholen in gemeente Breda) kinderen, ouders en andere volwassenen
oproepen om zo goed mogelijk zichtbaar te zijn in het donker.
Veiligheidshesjes met reflecterende stroken zorgen ervoor dat kinderen in het donker tot op 150
meter ver zichtbaar zijn voor aankomende auto’s. Met donkere kleren reikt de zichtbaarheid
slechts tot 20 meter, met lichte kleren tot op 50 meter.
Een automobilist die 50 km/u rijdt, heeft 26 meter nodig om te stoppen en kan dus niet tijdig
stilstaan als een kind in donkere kleren de weg oversteekt.
Wij vragen u daarom om op 9 november uw kind en uzelf te laten opvallen in het verkeer, door
een veiligheidsvestje te dragen op weg naar school, en/of met fluorescerende kleding, dassen,
mutsen, reflecterende armbanden, reflecterende elementen op jassen, rugzakken, schoenen,
werkende verlichting etc. goed zichtbaar te zijn in het verkeer.
Op maandag 9 november hebben we een speciale FLUOR dag, waarbij de kinderen FEL gekleed
(denk aan kerstlichtjes, reflecterende armbanden etc.) naar school mogen komen. Dit om aandacht
te vragen voor het zichtbaar zijn in het verkeer.
Er is zelfs een extra prijs voor de meest originele outfit van de school!

