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Start nieuwe schooljaar!

Week 35 2020

Startgesprekken

Dinsdag 15 september 2020

Prinsjesdag – ‘Gekke Hoedendag W.A. Scholtenschool’

Woensdag 16 september 2020

Margedag – Alle kinderen vrij!

Woensdag 30 september 2020

Start Kinderboekenweek

Maandag 5 oktober 2020

Margedag – Alle kinderen vrij!

Maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober 2020

Herfstvakantie

Welkom terug!
We hopen dat iedereen weer lekker uitgerust is en
klaar is voor het nieuwe schooljaar!
De afgelopen week is ons team al meerdere keren op
school geweest om zaken klaar te maken voor het
nieuwe schooljaar. Ook hebben we afgelopen
woensdag een scholing gevolgd en hebben we de zgn.
‘Gouden weken’ (de eerste weken van het nieuwe
schooljaar) tot in de puntjes voorbereid.
Het is u vast niet ontgaan dat tijdens de vakantie hard
gewerkt is in en om ons gebouw. We hebben erop
aangedrongen de geplande werkzaamheden in de
grote vakantie plaats te laten vinden. Gelukkig waren
de aannemers bereid de bouwvak door te gaan,
hierdoor hoefden wij onze school niet tijdelijk te
verhuizen buiten ons dorp en ondervinden onze
kinderen geen hinder van alle bouwwerkzaamheden.
Ontzettend fijn! Het gebouw is bijvoorbeeld voorzien
van zonnepanelen, alle verlichting is vervangen door
LED, het ventilatiesysteem heeft een grote
onderhoudsbeurt gehad en is zelfs deels vervangen.
Als kers op de taart is onze school vanbinnen helemaal
opnieuw geschilderd. Alles voldoet aan de huidige
(bouw)normen en in tijden van Corona is het heel
prettig dat deze werkzaamheden nu hebben plaats
gevonden.
We hebben er weer enorm veel zin in om met onze
kinderen in ons prachtige gebouw te starten!

Belang van het lezen van onze nieuwsbrief
We merken dat ouders in sommige gevallen aangeven
zaken niet mee te krijgen en/of niet te weten, terwijl
dit terug te vinden is in een nieuwsbrief. Onze
nieuwsbrief is een middel om u op de hoogte te houden
van activiteiten, maar er worden ook belangrijke zaken
in gedeeld en/of oproepen gedaan. Als wij besluiten
om af te wijken van bepaalde zaken -anders dan u
dat van ons gewend bent-, dan wordt dat in de
maandelijkse nieuwsbrief vermeld. Zo hebben we
bijvoorbeeld voor de vakantie aangekondigd dat het
laatste rapport op een andere wijze invulling zou
krijgen en meegegeven zou worden. Ook de
margedagen en vakanties -die we overigens altijd in
de laatste nieuwsbrief voor het gehele komende
schooljaar aankondigen- worden herhaald in de
nieuwsbrief van die maand. Hierdoor komt u niet voor
verrassingen te staan. Maar we plaatsen er ook
oproepjes in, zoals het verzoek om het gemaakte werk
van uw kind mee te geven aan uw kind of als we op
zoek zijn naar hulp in/voor de school. We gaan
ervanuit dat u de nieuwsbrief leest en dat u gehoor
geeft aan deze oproepen. Mochten er onverhoopt toch
zaken vergeten en/of onduidelijk zijn, trekt u dan aan
de bel! Dat zullen we ook richting u doen. Als we
elkaar goed informeren kan een ieder zijn

verantwoordelijkheid nemen en er een fijne school van
maken voor onze kinderen. Dat we elkaar namelijk in
deze tijden niet zien, wil niet zeggen dat er geen
contact hoeft te zijn, toch?
Corona en W.A. Scholtenschool
Helaas hebben we nog steeds te maken met dit zeer
vervelende virus en vraagt dit van ons om gepaste
maatregelen. Het blijft cruciaal dat we ons blijven
houden aan de basisregels op het gebied van hygiëne
en dat mensen bij klachten thuis blijven. Op onze school
zullen we zoveel als mogelijk proberen contacten tussen
de leerlingen te beperken. We volgen de richtlijnen
vanuit het ministerie:
• Zoals u ongetwijfeld heeft meegekregen is
iedereen afgeraden om op vakantie te gaan in
landen met een oranje reisadvies en naar rode
landen met een negatief reisadvies. Als u hier toch
bent geweest, wordt er van ouders/verzorgers
vanuit de overheid verwacht dat zij veertien dagen
in thuisquarantaine blijven. Ouders moeten in dit
geval dus thuis blijven en mogen NIET naar school
en/of bij het schoolplein komen! Kinderen tot 12
jaar mogen na een bezoek aan deze landen wel
naar school, mits zij geen klachten hebben, zoals
hieronder beschreven.
• Onze school past de adviezen en richtlijnen van de
overheid toe. Dat betekent dat voor kinderen uit
de groep 1 of 2 geldt dat zij bij neusverkoudheid
gewoon naar school mogen, behalve als het kind
koorts of andere corona gerelateerde klachten
heeft, als het kind een contact is van een Coronapatiënt en/of als een huisgenoot van het kind
koorts (boven 38 graden) en/of last van
benauwdheid heeft. In dit geval moet het kind thuis
blijven.
Kinderen uit de groep 3 t/m 8 blijven thuis bij de
volgende (luchtweg)klachten:
- Neusverkoudheid.
- Hoesten.
- Moeilijk ademen/benauwdheid.
- Tijdelijk minder ruiken en proeven.
- Koorts boven 38 °C.
Ook bij deze leeftijden geldt: als het kind een
contact is van een Corona-patiënt en/of als een
huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden)
en/of last van benauwdheid heeft, moet het kind
thuis blijven.

•

Als een leerling ziek wordt, moet het direct door
een ouder/ verzorger worden opgehaald.
Kinderen mogen pas weer naar school als er 24
uur geen klachten zijn;
We willen u vragen –voor zover verantwoord- de
kinderen alleen naar school te laten gaan. Dit
voor uw veiligheid/gezondheid en die van
anderen;

•

•

•

•

•

•

•

Echter, kinderen mogen gebracht worden door
maximaal één ouder. Er wordt vlot afscheid
genomen bij de hekken aan het begin van het
plein. (Groot)ouders, blijft u eraan denken dat u
het plein écht niet op mag?! We blijven een
uitzondering maken voor kinderen in groep 1. Deze
kinderen mogen gebracht worden tot het hek van
het kleuterplein, dan kunnen de jongste kleuters
over het kleuterplein via de buitendeur het lokaal
binnengaan. Ouders van pas vierjarigen die dit
schooljaar voor het eerst bij ons op school komen,
mogen mee naar de groep om daar afscheid te
nemen;
Leerlingen blijven binnenkomen via hun eigen
ingang. Wilt u dit bespreken met uw kind?
o Groep 1/2 gaat naar binnen via het
kleuterplein;
o Groep 3/4 gaat naar binnen via
buitendeur van het lokaal aan het plein (let
op: vanwege een lokaalwisseling is dat nu
de deur aan het grote plein!);
o Groep 5/6 gaat naar binnen via de
voordeur waar normaal gesproken de
kleuters naar binnen gaan;
o Groep 7/8 gaat naar binnen via de
voordeur bij het kantoor van juf Hannah.
De pauzes zullen gescheiden plaatsvinden, zoals
we dat voor de zomervakantie ook gehanteerd
hebben;
We zullen conform richtlijnen vanuit de overheid
blijven zorg dragen voor hygiëne maatregelen
zoals handen wassen en ventilatie;
Ouders mogen de school niet in!
Contactmomenten met de leerkrachten blijven gaan
via telefoon en/of mail. Onze gebruikelijke
startgesprekken gaan wel door, dit keer digitaal.
Op deze wijze kunt u toch kennis maken met de
nieuwe leerkracht van uw kind. U ontvangt
komende week van de leerkracht een uitnodiging;
Mocht u vanwege een zeer belangrijke reden de
school toch in moeten, dan bent u verplicht om uw
contactgegevens achter te laten op de lijst bij de
ingang. Dit om mensen vlot op te kunnen sporen bij
een uitbraak;
Als uw kind jarig is geweest of de komende
periode jarig is, mag het trakteren aan eigen
klasgenoten. We gaan de klassen niet rond.

Tussen Schoolse Opvang
Zoals we voor de zomervakantie hebben
aangekondigd gaan we terug naar onze vertrouwde
schooltijden. Dit betekent dat we een mogelijkheid
moeten bieden voor tussen schoolse opvang. We willen
u nadrukkelijk vragen hier alleen in uiterste nood
gebruik van te maken. Als u een andere mogelijkheid
heeft om uw kinderen op te vangen, dan willen we u
vragen daar gebruik van te maken. Dit alles om onze
vaste TSO-krachten tegemoet te komen en daarbij het
contact tussen verschillende groepen zoveel als
mogelijk te beperken. We rekenen op u!
Er zijn een paar veranderingen t.a.v. de Tussen
Schoolse Opvang:
Belangrijke informatie vanuit TSO:
Nadat de TSO niet gedraaid heeft vanaf maart i.v.m. het
corona virus, gaat het na de zomervakantie weer van
start. Maar er zullen wat veranderingen plaatsvinden. Zie
de overblijf echt als noodzaak; zo houden we de groepen
klein en kunnen de TSO krachten met een gerust hart de
overblijf veilig regelen voor uw kind(eren).
Lees onderstaande daarom graag goed.
• Agenda TSO verdwijnt!
De aanmelding van de TSO gaat met ingang van dit
schooljaar online plaatsvinden. De periode tot aan de
herfstvakantie gaan we als een proefperiode gebruiken.
Allereerst vragen we u, het inschrijfformulier TSO 20202021 (die bijgevoegd is) te zenden naar het emailadres
TSO.WAS.FOXHOL@GMAIL.COM Zo hebben we
gegevens bij de TSO weer up to date.
Op dit formulier geeft u al aan, wanneer uw kind
structureel overblijft. Alleen bij wijzigingen (hoeft uw kind
een keer niet over te blijven? Of blijft het juist een extra
keer lunchen op school?), vragen we dan een email te
sturen. Verandert er niets? Dan hoeft er geen actie
ondernomen worden.
Blijft uw kind incidenteel over? Graag ruim 48 uur (twee
dagen) van te voren aanmelden via het emailadres
TSO.WAS.FOXHOL@GMAIL.COM U ontvangt een
bevestiging als antwoord op uw gestuurde bericht.
De overblijfkrachten kijken iedere dag of zij alleen
werken of dat er een extra kracht ingeschakeld wordt.
Dat is afhankelijk van het aantal kinderen dat er die dag
gebruik van maakt. Wanneer u uw kind niet vóór 8.30u
afmeldt en het is niet aanwezig, dan wordt er wel een
stempel geplaatst. Er is immers dan wel al rekening
gehouden met de komst van uw kind en daarop is het
aantal overblijfkrachten bepaald. Een kleine notitie via
email, is al voldoende om dit te voorkomen.

• Stempelkaart TSO
Gaat uw kind/uw kinderen gebruik maken van de TSO
zorg er dan voor, dat er van te voren een stempelkaart
gekocht is. Deze blijft de gehele schoolloopbaan geldig
(groep 1 t/m groep 8)
De kaartverkoop wordt geregeld door Diana Sieling
(moeder van Brandon). Zij is iedere dinsdag om 8.25 uur
aanwezig in de gemeenschappelijke hal. Omdat ouders
de school niet in mogen, willen we u vragen om het geld
aan uw kind mee te geven in een boterhamzakje
voorzien van naam. Dit kan uw kind direct bij
binnenkomst aan de leerkracht geven. De leerkracht zorgt
ervoor dat het geld bij Diana komt.
Er zijn verschillende kaarten te koop: Er is een
prijswijziging doorgevoerd, vanaf de aanschaf van een
nieuwe kaart (de oude kaart, die nog in het bezit is bij de
TSO, blijft geldig) De aanschaf van een grote kaart is
nog steeds het voordeligst. Er is een verhoging van
€0,10 per overblijfmoment.
Het bedrag van losse verkoop is het meest gestegen, om
hem zo onaantrekkelijk te maken. We willen graag van
de kleine contante betalingen af, zodat de
overblijfkrachten alle tijd hebben voor uw kind(eren) en
ondertussen geen financiële zaken hoeven te regelen.

Aantal
vakjes
per kaart

Kosten

Omgerekend
per
overblijfmoment

1x losse
overblijf
Alleen
contant
meegeven
in een
envelop
voorzien
van naam.

€ 3,50

€ 3,50

5x
€11.00
ideaal bij
incidentele
overblijf

€2.20

10x

€18.50

€1.85

20x

€32,.00 €1.60

40x

€54.00

€1.35

Wanneer de kaart bijna vol is, krijgt uw kind een briefje
mee waarop staat hoeveel stempelvakjes er nog open
staan. We vragen u dan actie te ondernemen en een
nieuwe kaart aan te schaffen.

• Overblijf op vrijdag
De overblijf op vrijdag krijgt meer bekendheid. Het
aantal overblijfkinderen is op deze dag nog wisselend.
Wanneer er 3 of meer kinderen zijn, hoeft er maar 1 x
gestempeld te worden. Bij minder kinderen wordt er
dubbel gestempeld op de vrijdag, omdat het anders niet
uit kan. De overblijfkracht wil nl. ook graag uitbetaald
worden.
• Tosti dagen
De tostidagen die op dinsdag en vrijdag plaatsvonden,
komen tijdelijk te vervallen!
• Inzet TSO krachten
Vanaf september vindt er een wisseling plaats op de
maandag. Lorien neemt, wegens een carrière switch,
afscheid en Mandy komt die dag werken. Ze wordt na de
vakantie ingewerkt door Lorien en Zwanie.
Rooster

Mandy

Zwanie

Diana

Extra

maandag

VAST

Extra bij
13+
Extra bij
13+
VAST

-

Extra
bij 19+
Extra
bij 19+
Extra
bij 19+

-

VAST

dinsdag
donderdag
vrijdag
Extra bij
ziekte

Extra bij
13+
-

VAST
-

Er zijn verschillende personen, die aangegeven hebben
bij ziekte en extra hulp te willen komen werken. Daar
zijn wij heel blij mee. We stemmen met deze personen
(Danny en Magda Mensing en Ciska Boelema) af, wie
wanneer gaat werken.
Met vriendelijke groet,
Mandy, Zwanie en Diana
TSO-krachten W.A. Scholtenschool

Gymtijden 2020-2021
Onderstaand vindt u de gymtijden voor komend
schooljaar. Op deze dagen moeten de kinderen
gymkleren mee naar school en gymschoenen. De
komende periode wordt er nog buiten gymles
gegeven.
Maandag
Donderdag
Vrijdag

8.30u-9.15u
9.15u-10.00u
13.15-14.00u
14.00-14.45u
10.30-11.15u
11.15-12.00u

Groep 5/6
Groep 3/4
Groep 3/4
Groep 7/8
Groep 7/8
Groep 5/6

Schoolgids 2020-2021
We zullen binnenkort onze nieuwe schoolgids voor het
komende
schooljaar
op
onze
website
www.wascholtenschool-foxhol.nl plaatsen. U ontvangt
hier binnenkort een mailtje over.
Inschrijven 3-jarigen
Is uw kind drie? Denkt u eraan uw kind in te schrijven?
Als u in uw omgeving gezinnen kent met jonge kinderen,
wilt u hen hierop attenderen? Bij voorbaat onze dank!
Verzoek: leesboek mee
Onze bibliotheek blijft nog even gesloten. Wilt u uw
kind de eerste schooldag een leesboek van huis
meegeven?

Derde dinsdag in september: “Gekke Hoedendag”
Dinsdag 15 september is het Prinsjesdag. Door corona
wordt dat dit jaar door de ministers anders ingevuld.
Aangezien we nu alle gekke hoeden moeten missen,
mogen de kinderen die dag met een gekke hoed naar
school komen. We zijn zeer benieuwd hoe dat eruit
ziet!

