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Nieuwsbrief
Afspraken i.v.m. corona
Het virus houdt ons allemaal nog behoorlijk in zijn greep; dat zal niemand ontgaan zijn.
Voor wat de gang van zaken op school betreft, zijn de volgende zaken op dit moment van
belang om met u te delen:

Rkbs. De Vlaswiek

Eikenlaan 22
4576 BL Koewacht

•

Fysieke aanwezigheid van externen op school wordt zo veel mogelijk beperkt.
Voor gesprekken met ouders wordt steeds afgestemd of een contact met een
leerkracht fysiek of online plaats zal vinden. Deze externen en ouders mogen
dan in elk geval geen corona-gerelateerde klachten of risico’s hebben. En er
wordt altijd afstand gehouden tussen volwassenen onderling.

•

In het geval een leerkracht, leerling of ouder/verzorger positief getest is op corona, zal direct telefonisch overleg plaats vinden met de GGD m.b.t. eventuele
maatregelen binnen de school en communicatie naar ouders en andere betrokkenen. We volgen hierin altijd het advies van de GGD. Er zal in deze situaties ook
altijd overleg zijn met de kinderopvang en met Perspecto.

•

Voor wat betreft activiteiten die op de planning staan, zoeken we steeds naar
een invulling die veilig is voor iedereen, maar proberen we er ook een leuke en
passende invulling aan te geven voor de kinderen. I.v.m. besmettingsrisico’s
betekent het jammer genoeg wel dat ouders in deze periode niet uitgenodigd
worden bij activiteiten waar dat andere jaren wel het geval was. We hopen op uw
begrip hiervoor. Het ingeplande kijkkwartier op 20 november komt in elk geval te
vervallen. De schoolfotograaf is nu ingepland op 6 april 2021.

0114-361624
www.de-vlaswiek.nl
vlaswiek@
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Vertegenwoordiging
ouders in de MR

Uitnodigingen en
traktaties van jarigen

De vacature in de medezeggenschapsraad is inmiddels ingevuld
door Astrid Verhage, moeder van drie
kinderen op onze school. Astrid vertegenwoordigt samen met Nancy van
der Smissen de ouders in de MR.

Om teleurstelling te voorkomen bij klasgenootjes die niet uitgenodigd worden, verzoeken wij u vriendelijk om uitnodigingen
voor een verjaardagsfeestje niet op school
te laten uitdelen maar bij de genodigde
kinderen thuis te bezorgen.
Bij traktaties voor een jarige vragen wij u
om dit te beperken tot één item. Dat kan
iets zijn om op te eten in de groep óf iets
om mee te nemen naar huis. En i.v.m.
corona blijven we voorlopig nog bij voorverpakte traktaties.

Opbrengst
Bag2School en
Rabo ClubSupport
Met de Bag2School-actie hebben we 567
kg oude kleding, schoenen e.d. verzameld.
Dit levert een bedrag op van € 170,10.
We deden ook mee met de Rabo ClubSupport. Hiervan ontvangen we € 42,22.
Deze bedragen worden ingezet voor de
verschillende activiteiten voor de kinderen.
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Ouderbijdrage - herinnering
Van de ouderbijdrage betaalt de activiteitencommissie elk
jaar alle extraatjes voor de kinderen van onze school bij
sinterklaas-, kerst– en paasviering, bij de Koningsspelen,
de themadag , schoolreis, de laatste schooldag enzovoorts. Naast alle acties die daarvoor gehouden worden,
zijn de vrijwillige bijdragen van groot belang om dit op deze
manier te kunnen blijven doen. Dat is zeker dit jaar het
geval, nu sommige acties (zoals de kerstchocolaatjes) niet
door kunnen gaan, terwijl we de activiteiten voor de kinderen gelukkig wel kunnen blijven organiseren.
Wij vragen hiervoor € 12,50 per kind, over te maken op
NL78 RABO 0330 6731 06 t.n.v. Stichting Vrienden van
de Vlaswiek.

Muzieklessen Toonbeeld
Dit schooljaar is het derde en laatste jaar, waarin we muzieksubsidie krijgen. Deze subsidie maakt het mogelijk om voor
zes wekelijkse lessen een groep vakdocenten vanuit Toonbeeld in te schakelen. De eerste les is achter de rug en zowel
leerlingen als docenten waren erg enthousiast. De meeste
instrumenten zijn mee naar huis genomen om daar te kunnen
oefenen. Wilt u er erg in hebben om ervoor te zorgen dat het
instrument elke donderdag mee naar school komt?

Voorleeskampioen
Elk jaar is het weer een spannende strijd in groep 7/8: wie
wordt de nieuwe voorleeskampioen?
Dit jaar waren de finalisten: Enora, Maud, Renske, Mik, Jari
en Evert. De jury benoemde uiteindelijk Evert tot de nieuwe
kampioen. Hij zal onze school vertegenwoordigen tijdens de
regiofinale. We wensen Evert alvast veel succes!

Poort van de patio sluiten
De medewerkers van de kinderopvang vraagt i.v.m. de
veiligheid van de allerkleinsten ook aan de ouders van
groep 1/2 om de houten poort die de patio afsluit zoveel
mogelijk achter zich dicht te doen. Dit is vooral van belang
wanneer u bij de start of het eind van de lesdag de laatste
ouder bent die de patio verlaat of wanneer u tussendoor
uw kind hebt gebracht of gehaald.

Kalender nov. en dec. 2020
Maandag
9 november 2020
Maandag
9 november 2020
Woensdag
11 november 2020
Donderdag
12 november 2020
Maandag
16 november 2020
Woensdag
18 november 2020
Donderdag
19 november 2020
Maandag
23 november 2020
Woensdag
25 november 2020
Donderdag
26 november 2020
Vrijdag
27 november 2020
Maandag
30 november 2020
Maandag
30 november t/m
woensdag 2 december 2020
Woensdag
2 december 2020
Donderdag
3 december 2020
Maandag
7 december 2020
Donderdag
10 december 2020
Vrijdag
11 december 2020
Donderdag
17 december 2020
Vrijdag
18 december 2020 t/m
vrijdag 1 januari 2021

muziekles Toonbeeld in gr. 1/2 en 3
cultuurmenu Aadje Piraatje groep 1/2
weerbaarheidsles gr. 7/8
muziekles Toonbeeld in gr. 3 t/m 8
muziekles Toonbeeld in gr. 1/2 en 3
weerbaarheidsles gr. 7/8 (laatste les voor groep 7)
muziekles Toonbeeld in gr. 3 t/m 8
muziekles Toonbeeld in gr. 1/2 en 3
weerbaarheidsles gr. 8 (laatste les)
muziekles Toonbeeld in gr. 3 t/m 8
1e rapport mee
muziekles Toonbeeld in gr. 1/2 en 3
oudercontacten (inschrijving via Parro)
Sinterklaasviering
muziekles Toonbeeld in gr. 3 t/m 8
laatste muziekles Toonbeeld in gr. 1/2 en 3
laatste muziekles Toonbeeld in gr. 3 t/m 8
cultuurmenu groep 5/6
kerstviering
kerstvakantie

