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| oktober 2020

In en rond de school

Agenda

Wij zijn weer gestart en wij zijn blij dat alle plekjes weer

 5 oktober
Opening Kinderboekenweek
 6 oktober
Ontruimingsoefening
 12 oktober
Ledenvergadering PCBO
 16 oktober
Alle leerlingen ’s middags vrij
 19-24 oktober
Herfstvakantie
 30 oktober
Nieuwe maandbrief

opgevuld zijn. Wanneer uw kind verkouden is, mag het wel naar
school. (zie verderop in de maandbrief). Zodra uw kind koorts
heeft, mag uw kind niet naar school. Wanneer uw zoon of
dochter in groep 3 t/m 8 zit en wel in staat is om schoolwerk te
doen, neemt u dan contact op met de juf of meester. De
kinderen uit groep 5 t/m 8 kunnen sowieso hun Chromebook
ophalen om belangrijke zaken digitaal thuis te doen. Laat de
kleuters vooral lekker veel spelen en niet te veel voor een
beeldscherm zitten.
Ook de leerkrachten moeten zich vaker ziek melden i.v.m. de
coronaregels, wij doen ons uiterste best om alles op te vangen
en gelukkig is dit tot nu toe gelukt.

De schooltijden zijn aangepast, dat betekent dat de deuren om
8.20 uur open gaan en alle kinderen (ook groep 3) dan naar
binnen mogen. Wij willen echt om 8.30 starten met de lessen.
Aan het einde van de schooldag gaan de groepen 1/2 Vlindertuin,
3, 5 en 7 vijf minuten eerder uit nl.
maandag, dinsdag en donderdag om 14.40 uur,
woensdag om 12.10 uur en
vrijdag om 11.55 uur of 14.40 uur.

In deze brief o.a.:

De groepen 1/2 Bijenkorf, 4, 6 en 8 gaan op
maandag, dinsdag en donderdag om 14.45 uur uit,
op woensdag om 12.15 uur
en op vrijdag om 12.00 of om 14.45 uur.

 Sjors Creatief en Sportief
 Wel of niet naar school?
 Kinderboekenweek

Wilt u wanneer u al uw kinderen heeft opgehaald, het
schoolplein zo snel mogelijk verlaten!
Vervolg ‘ín en rond de school’ 

Volg ons ook op Facebook en nu ook op Instagram

De afgelopen weken hebben wij i.v.m. corona geen ouderinformatieavonden gehouden in de
verschillende groepen. Wij hebben u zo goed als mogelijk is proberen te informeren via andere
kanalen, maar heeft u nog vragen, bel even of informeer via Parro.
Op dinsdag 8 september zijn de schoolfoto's gemaakt, u kunt ze bestellen via de site van Rokki.
Alle informatie vindt u in de brief die uw kind mee heeft gekregen.
Ook krijgt u van ons een brief voor toestemming betreffende de publicatie van foto’s en video’s.
U kunt dit via Parro invullen.
In verband met de nieuwe wet op de privacy mogen wij geen klassenlijsten met adressen en 06nummers meer meegeven.
Natuurlijk mag uw kind trakteren op zijn of haar verjaardag, wilt u er wel op letten dat er een
eenvoudige, eetbare, liefst gezonde traktatie uitgedeeld wordt?
Met vriendelijke groet,
Albert Heus

Wel of niet naar school?
Kinderen tot dertien jaar die bijvoorbeeld verkouden zijn, beginnende keelpijn hebben of een snotneus
hebben mogen sinds maandag gewoon weer naar school en de opvang. Toch geldt de 'snotneusregel'
niet altijd. In welke gevallen moeten kinderen wel en niet thuisblijven?
"Kinderen tot en met twaalf jaar dragen nauwelijks bij aan het virus", zei minister Hugo de Jonge
(Volksgezondheid) vrijdagavond tijdens een persconferentie. Het aangepaste beleid moet ervoor zorgen
dat kinderen niet onnodig veel schooldagen missen.
Ook moeten de maatregelen ertoe leiden dat het minder druk wordt in de teststraten, want kinderen
tot dertien jaar hoeven zich ook niet te laten testen op het coronavirus. De 'snotneusregel' geldt als een
tijdelijke uitzondering.
Een kind (tot dertien jaar) moet thuisblijven als:
•
Het positief getest heeft op het coronavirus.
•
Het klachten heeft die horen bij het coronavirus, zoals verkoudheid die gepaard gaat met benauwdheid
en koorts. Het kind moet thuisblijven tot de klachten 24 uur verdwenen zijn. Het hoeft niet getest te
worden. Bij ernstige klachten bel je de huisarts. Als een kind koorts of benauwdheidsklachten heeft, blijft
iedereen in het huishouden thuis.
•
Het een huisgenoot heeft, die besmet is met het coronavirus.
•
Een huisgenoot verkoudheidsklachten heeft, die gepaard gaan met koorts of benauwdheid en diegene
nog geen negatieve testuitslag heeft ontvangen.
•
Het deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
Een kind (tot dertien jaar) mag naar school als:
•
Het negatief getest heeft op het coronavirus.
•
Het verkouden is zonder koorts of benauwdheid, beginnende keelpijn heeft of een snotneus heeft.
•
Het bekende hooikoortsklachten heeft.
•
Het is teruggekomen uit een land met een negatief (oranje of rood) reisadvies. Ouders of oudere
kinderen moeten in dat geval wel tien dagen in quarantaine. Ouders mogen hun kinderen tijdens hun
quarantaine niet halen of brengen.

Personeelszaken
Juf Ingrid is zwanger en zal rond de voorjaarsvakantie met
zwangerschapsverlof gaan. Ook meester Richard wordt tegen
die tijd vader. Beiden van harte gefeliciteerd.
Hoe e.e.a. tegen die tijd wordt opgelost i.v.m. de vervanging is
op dit moment nog niet duidelijk.

Betalingen
Fijn dat heel veel ouders de bijdrage voor het eten op school, de ouderbijdrage en het schoolreisje al
overgemaakt hebben. Wilt u, wanneer u dit nog niet gedaan heeft, dit z.s.m. doen.
OUDERBIJDRAGE
De ouderbijdrage wordt gebruikt voor allerlei kosten die niet uit de gewone leermiddelen-gelden
kunnen worden betaald. Daarbij gaat het met name om uitgaven voor diverse festiviteiten zoals:
sinterklaas, Kerstfeest, eindfeest, etc.
De vrijwillige bijdrage is dit jaar door het bestuur vastgesteld op:
€ 32,00 per jaar voor het eerste kind per gezin,
voor 2 kinderen € 57,50,
voor drie kinderen € 82,50
voor 4 kinderen € 108,- , maar giften zijn natuurlijk van harte welkom!!.
De ouderbijdragen worden beheerd door de penningmeester van de O.R.
SCHOOLREISJE EN SCHOOLKAMP
I.v.m. corona zijn we het afgelopen cursusjaar niet op schoolreisje geweest. We hopen dat dit het
komende jaar wel door kan gaan. Wanneer u vorig jaar al betaald heeft dan blijft dit gewoon staan. De
ouders van groep 8 hebben tot nu toe € 28,- betaald, de resterende € 77,- i.v.m. het schoolkamp kunt
u alvast overmaken.
BETALINGEN
Ook dit jaar werken wij met een zgn. overblijfregeling, wat betekent dat de kinderen op school blijven
om te eten. Om de collega’s tussen de middag ook de gelegenheid te geven om te eten, wordt er tijdens
het buitenspelen gebruik gemaakt van pedagogisch medewerkers. Deze worden betaald van deze
bijdrage.
De kosten bedragen € 50, per jaar per kind.
Al deze kosten kunt u overmaken per bank.
U stort het (totale) bedrag op RABObanknummer NL78 RABO 0356 8471 01 t.n.v. de Koningin
Wilhelminaschool o.v.v. de naam van uw oudste kind en de groep.
Voor alledrie de financiële zaken gebruiken wij hetzelfde nummer, dus wilt u goed aangeven waar het
geld voor bestemd is!

Zendingsgeld
Elke maandag mogen de kinderen wat geld meenemen voor de mensen
die het wat minder hebben in onze wereld. Als school sponsoren wij een
project voor straatkinderen in Oeganda. De kinderen worden opgevangen,
krijgen eten en kleding en indien mogelijk een opleiding. Omdat veel
mensen geen contant geld meer in huis hebben, kunt u het geld ook
overmaken naar de bovenstaande rekening. Uw kind krijgt dan bonnetjes
van € 0,50 mee naar huis, zodat u elke week een bonnetje mee kunt geven
naar school.

Gebedsgroep
.. en houd nooit op met bidden ..
Vanaf woensdag 7 oktober gaan we weer
starten met de gebedsgroep. Met een
aantal ouders bidden we voor de school,
voor de juffen en meesters en natuurlijk
voor de kinderen. Iedereen is van harte
welkom! Elke eerste woensdag van de
maand vanaf ongeveer half 9 in de
Kleipettenlaan 290.
Voel je welkom, als er vragen zijn spreek
ons gerust aan of stuur een mailtje naar:
rene.tanja@hotmail.com
Namens de gebedsgroep Pietie Star,
Jertske Satumalay, Annemieke Dolle, Tanja
Kleijn

Sjors Sportief en Sjors Creatief van start
in gemeente Katwijk
Gemeente Katwijk, schoolkunstcommissie en schoolsport Welzijnskwartier
initiëren samen een nieuw workshopplatform:
Sjors Sportief & Sjors Creatief. Alle kinderen uit het basisonderwijs hebben
deze week het Sjors-boekje ontvangen. In dit boekje staan
sportieve en creatieve workshops waaraan leerlingen kunnen
deelnemen om kennis te maken met één of meerdere activiteiten.
Een leuke manier voor kinderen om zich te oriënteren op het
gebied van sport en cultuur in onze gemeente!
Leerlingen hoeven niet direct lid te worden van een vereniging,
maar maken ze op een laagdrempelige en toegankelijke manier
kennis met een activiteit.

VOLDOENDE KEUS VOOR
SPORTIEVELINGEN EN CREABEA’S
Kinderen uit de gemeente
Katwijk kunnen kennismaken
met meer dan 50 activiteiten
zoals atletiek, badminton,
lasergamen, paardrijden,
turnen, scouting en tennis. Ook
aan de creatievelingen is
gedacht, denk hierbij aan
muziek maken, dansen, tekenen
en schilderen, taartjes maken
en knutselen. Kortom keus
genoeg! Kinderen mogen zich
voor zoveel activiteiten
inschrijven als zij zelf willen.
Inschrijven kan het hele
schooljaar door.

INITIATIEF SJORS SPORTIEF &
CREATIEF
Gemeente Katwijk,
schoolkunstcommissie en
Welzijnskwartier Come4Sports
zetten zich in om
basisscholieren op een
laagdrempelige manier te
verbinden aan sport en cultuur.
Sjors Sportief & Sjors Creatief
zijn instrumenten die hiervoor
worden ingezet. Deze formule
heeft zich inmiddels in meer
dan 100 gemeenten bewezen.
Het geeft ieder kind de kans om
zich te oriënteren op diverse
takken van sport en cultuur en
stimuleert kinderen om
structureel aan de activiteiten
deel te nemen.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie neem
alvast een kijkje op de website
www.sjorssportief.nl.
Of stuur een e-mail.
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PRENTENBOEK VAN DE KINDERBOEKENWEEK
De maker van het Prentenboek van de
Kinderboekenweek 2020 is Mylo Freeman. U kunt
haar kennen van haar boeken over het donkere
prinsesje Arabella.
Het prentenboek is vanaf de eerste dag van de
Kinderboekenweek te koop voor € 7,25.
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Volg ons ook op Facebook en Instagram!

