
 

 

 

Nieuwsbrief 2 – Oktober 2020 

 

Vooraf… 

Inmiddels is het schooljaar alweer een aantal weken 

van start en zijn we helemaal in het schoolritme. Er 

wordt lekker gewerkt en geleerd in de groepen. Via 

deze maandbrief informeren we u over de 

belangrijkste zaken. 

 

Maatregelen i.v.m. corona 

Ongetwijfeld hebt u deze week meegekregen dat het 

aantal besmettingen toeneemt en er allerlei extra 

maatregelen worden genomen. Met het oog op de 

veiligheid in en rond de school willen we het 

volgende bij u onder de aandacht brengen:  

 

1) De richtlijnen van het RIVM zijn verruimd voor 

kinderen met verkoudheid. Mochten eerst kinderen 

t/m 6 jaar met ‘normale’ verkoudheidsklachten op 

school komen, nu mogen kinderen t/m 12 jaar op 

school komen met verkoudheidsklachten. Als bijlage 

bij deze nieuwsbrief voegen we ook de ‘beslisboom’  

toe, waarmee u gemakkelijk kunt bepalen of uw kind 

wel of niet naar school mag komen.  

 

2) We ventileren op school optimaal. Hoewel het 

buiten kouder wordt in de komende tijd, zullen we 

toch blijven ventileren d.m.v. open deuren en ramen. 

Het kan dus frisser zijn in de klas. Kleed uw kind 

daarom goed aan. Als u bijv. een vestje in de klas wilt 

laten hangen, dan kan dat zeker.  

 

3) Graag brengen we u de 1,5 meter afstandsregel 

nogmaals onder de aandacht. Ook bij het schoolhek 

houden we 

met elkaar 

deze afstand 

aan. Dit is in de 

eerste plaats 

uw eigen 

verantwoordelijkheid. Maar denk hierbij niet alleen 

aan uw eigen veiligheid, maar ook aan die van 

anderen. Laten we oppassen om niet ‘losser’ te 

worden. 

 

4) Om drukte bij de schoolhekken te beperken gaan 

de groepen gespreid uit.  

De kleutergroepen beginnen ’s morgens ook op 

wisselende tijden om drukte bij het hek te 

voorkomen: 

Groep 1/instroom worden om 8.20 uur op school 

verwacht en gaan op die tijd met de juf mee naar 

binnen.  

Groep 1/2 wordt om 8.25 uur op school verwacht. 

Groep 2 wordt om 8.30 uur op school verwacht.  

De leerlingen vanaf groep 3 zijn vanaf 8.20 uur 

welkom in de school.  

 

5) U bent welkom in de school, maar maak altijd een 

afspraak. Zo weten wij wie we kunnen verwachten, 

kunnen een gezondheidscheck doen en daarmee 

beschermen we ook elkaar in de school.  

 

6) Tot slot nog dit: personeelsleden met klachten 

moeten thuis blijven en laten zich testen. Gelukkig is 

er sinds kort een spoedtest voor zorg- en 

onderwijspersoneel, wat de wachttijd vaak wat 

verkort. Toch zal het zeker vaker gaan gebeuren dat 

leerkrachten met klachten een paar dagen thuis 

moeten blijven. In dat geval schakelen we over op 

thuisonderwijs. Een aantal groepen hebben hier 

inmiddels al ervaring mee. We begrijpen dat dit soms 

puzzelen is aan het thuisfront, maar we danken u 

voor uw begrip in dezen. Mocht er een groep 

thuisonderwijs krijgen, dan zullen we u altijd per mail 

informeren, uiterlijk om 7.15 uur ’s morgens.  

 

Week tegen pesten 

De week van 21 – 25 september stond landelijk in het 

teken van de ‘week tegen pesten’. Ook op onze 

school is aandacht besteed aan dit belangrijke thema. 

Maandag werd op het grote plein voor de groepen 

vanaf gr. 3 een ludieke aftrap gegeven. In iedere klas 
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is er aandacht geweest d.m.v. een speciale les over 

het thema pesten. Ook zijn de vertrouwenspersonen 

voor de kinderen in de groepen geweest om iets te 

vertellen over waar kinderen terecht kunnen als er 

iets speelt met pestgedrag.  

Pesten is een thema wat helaas realiteit is, maar waar 

we als school wel heel serieus mee bezig zijn en ook 

altijd zullen blijven. Zowel preventief in de lessen, 

maar ook daadwerkelijk als er iets aan de hand is. 

Want alleen in een veilig klimaat zal een kind pas tot 

ontwikkeling komen.  

 

Schoolreisjes 

We zijn dankbaar dat vorige week de schoolreisjes 

doorgang konden vinden. Hoewel verdeeld over drie 

dagen, konden de kinderen volop genieten van de 

vele soorten dieren die er zien waren in  Burgers Zoo.  

 

Activiteiten in de maand oktober: 

 Vergroening schoolplein. Door middel van een 

verkregen subsidie kunnen we binnenkort het 

schoolplein op een aantal punten ‘vergroenen’. 

Zo zullen er meer boompjes komen (voor meer 

schaduw), zal er een hoek komen waar kinderen 

ook in het groen kunnen spelen en zal e.e.a. 

aangepast worden wat betreft het hekwerk.  

 

 Stroopwafelactie. I.v.m. bovenstaand zal er vanaf 

morgen een stroopwafelactie gestart worden 

waar iedere leerling aan mee kan doen. De 

opbrengst zal geheel ten goede komen aan het 

schoolplein. De kinderen zullen op 2 oktober 

uitleg krijgen in de klas en een 

verkooplijst meekrijgen waar alle info 

op te vinden is. We hopen op een 

mooie actie!  

 

 Kinderboekenweek. Het is bijna zover! 

De kinderboekenweek gaat weer van 

start! Dit jaar is het thema ‘En toen?’ 

-Voor groep 1 t/m 3 komt leescoach 

Evelien de Wit een les geven aan de 

hand van een prentenboek.  

-Voor groep 4, 5 en 6 komt Tertia van Tongeren 

een creatieve workshop verzorgen over 

illustreren.   

-In groep 7 en 8 komt schrijfster Willemijn de 

Weerd een schrijfworkshop geven.  

-Op donderdag 15 oktober wordt 's middags de 

bekende boekenruilbeurs georganiseerd. Alle 

kinderen mogen vanaf 8 oktober boeken van thuis 

inleveren bij de leerkracht. Voor ieder boek krijgt uw 

kind dan een bonnetje, waarmee tijdens de 

boekenruilbeurs een ander boek kan worden 

uitgezocht. Tijdschriften, peuterboekjes of kapotte 

boeken worden niet geaccepteerd. We vragen u ook 

rekening te houden met de identiteit van onze school 

bij de boeken die ingeleverd worden, anders kunnen 

we ze helaas niet gebruiken. Graag alleen boeken op 

niveau van het leerjaar van uw kind, zo is er ook voor 

groep 7 en 8 voldoende keuze! We hopen zo op veel 

ruil- en leesplezier! 

 

 

Wie kan helpen? (1) 

We zoeken hulp om één keer per maand het 

kleuterplein extra aan te vegen. Zijn er misschien 

grote broers of zussen 

(of iemand anders) die 

het leuk vinden om iets 

bij te verdienen? Met 

één of twee uurtjes per 

maand ligt het plein er 

dan weer netjes bij! 

Reageren kan naar 

directie@ehslienden.nl  

 

Wie kan helpen (2) 

mailto:directie@ehslienden.nl
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De kleuterbibliotheek is van start gegaan! Iedere 

vrijdag mogen de kleuters -met hun biebtas- een 

prentenboek uitzoeken en omruilen in de schoolbieb.  

We hopen dat we daarmee het (voor)lezen 

stimuleren. Niets is zo belangrijk als lezen. Je 

woordenschat vergroot erdoor, het is goed voor de 

algemene ontwikkeling en voorlezen is gewoon 

gezellig en leerzaam! 

De bieb is op vrijdagmorgen van 8.30 uur tot 

ongeveer 9.30 uur (dus maar een uurtje!) en de 

kinderen gaan dan in groepjes hun boek omruilen.  

Een aantal ouders draait mee in een rooster om het 

boekenruilen in goede banen te leiden. Het is een 

leuke manier om in de school bezig te zijn en de 

kinderen te helpen met de leesontwikkeling. Vanaf  

de herfstvakantie is er nog plaats in het rooster. 

Heeft uw belangstelling om ook mee te doen, stuur 

dan gerust een mailtje naar de school.  

 

Brief AVG 

Zoals u weet zijn wij als school gebonden aan allerlei 

maatregelen rondom de privacy van de kinderen. We 

hebben uw toestemming nodig voor een aantal 

zaken. Daarom zult u volgende week een brief 

ontvangen waarop we één en ander aan u 

voorleggen. We hopen daarmee in één keer alles 

goed geregeld te hebben. De brief zal per kind 

meegegeven worden.  

 

Zendingsgeld 

Fijn dat veel kinderen op maandag een bijdrage 

meenemen voor het goede doel! We steunen 

daarmee het project WaterTime voor Woord en Daad 

in Uganda. Van harte aanbevolen.  

 

Tot slot 

Op vrijdag 16 oktober zijn de kinderen vrij i.v.m. een 

studiedag van het team. Aansluitend mogen we 

genieten van een weekje herfstvakantie. Op 26 

oktober hopen we de kinderen dan weer te zien.  

 

Namens de collega’s een hartelijke groet,  

J. Teeuw 

 

Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: D.V.  
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Maandkalender 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

do 1-okt   

vr 2-okt   

za 3-okt   

zo 4-okt 
 

ma 5-okt Gr.3-5 Ps. 26 vers 8 

Gr.6-8 Ps. 27 vers 7 

Instroom nieuwe leerlingen 

di 6-okt Start kinderboekenweek 

wo 7-okt   

do 8-okt   

vr 9-okt   

za 10-okt   

zo 11-okt   

ma 12-okt Gr.1-2 Ps. 134 vers 3 

Gr.3-5 Ps. 25 vers 2 

Gr.6-8 Ps. 30 vers 1 

di 13-okt   

wo 14-okt   

do 15-okt   

vr 16-okt Studiedag leerkrachten 

Leerlingen vrij 

za 17-okt   

zo 18-okt   

ma 19-okt Herfstvakantie 

di 20-okt Herfstvakantie 

wo 21-okt Herfstvakantie 

do 22-okt Herfstvakantie 

vr 23-okt Herfstvakantie 

za 24-okt   

zo 25-okt   

ma 26-okt Gr.3-5 Ps. 31 vers 19 

Gr.6-8 Ps. 32 vers 4 

Luizencontrole 

Instroom nieuwe leerlingen 

di 27-okt 
 

wo 28-okt   

do 29-okt   

vr 30-okt   

za 31-okt   

Bijbeltekst van de maand oktober 

 

Groep 1 - 4 

 

Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u 

zult vinden; klop, en er zal voor u 

opengedaan worden. 

Mattheüs 7 vers 7 

 

Groep 5 – 8 

 

Maar de HEERE zei tegen Samuel: Kijk 

niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de 

hoogte van zijn gestalte, want Ik heb 

hem verworpen. Het is namelijk niet wat 

de mens ziet, want de mens ziet aan wat 

voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart 

aan. 

1 Samuël 16 vers 7 
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Hoe herken je faalangst? 
Bijdrage van Amanda van der Zee, GGD Gelderland-Zuid  

 

Als je denkt dat je kind last heeft van (negatieve) faalangst, kun je op een aantal dingen letten. Behalve aan het 

gedrag kun je het ook merken aan lichamelijke klachten: 

 Teruggetrokken gedrag, geen initiatief nemen, niets durven zeggen of vragen, verlegenheid.  

 Niet beginnen aan iets moeilijks of het steeds uitstellen.  

 Nerveus zijn over een moeilijke taak.  

 Snel opgeven: ‘Dat lukt toch niet!’  

 Veel piekeren 

 Je kind kan zich ook echt ziek of misselijk voelen 

 Het kan onrustig zijn, veel zweten, snel blozen of last hebben van hartkloppingen, hyperventilatie en 

een droge mond 

 Stotteren, trillende handen hebben, oogcontact vermijden of vaak naar de wc moeten.  

 

Hoe help je je kind? 

Kinderen met (negatieve) faalangst kun je helpen door zelf vertrouwen in het kind uit te stralen. Laat merken dat 

jij gelooft dat dingen wél zullen lukken. Reageer positief op wat je kind probeert, en let niet te veel op wat niet 

lukt. Als kinderen hun best doen is dat altijd goed genoeg. 

 

 Het is belangrijk om positieve verwachtingen te hebben: ‘Het gaat je lukken!’ 

 Zeg tegen je kind dat je merkt dat hij of zij iets lastig vindt. Versterk niet het negatieve gevoel van het 

kind.  

 Laat geen bezorgdheid merken, maar straal vertrouwen uit.  

 Geef je kind regelmatig een complimentje als het iets doet wat het moeilijk vindt en als hij niet opgeeft.  

 Reageer niet negatief als iets niet lukt. 

 

Meer tips vind je op onze website bij Jeugd en Opvoeden. 

 

Groei! 

In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare informatie over de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van 

kinderen: onderwerpen die aansluiten op de leeftijd van je kind. Benieuwd? Meld je aan via onze website: 

www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/. 

 

Misschien heb je meer vragen over bovenstaand onderwerp? Neem gerust contact met mij op. Ik ben er voor 

allerlei vragen over de groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld over bedplassen, gezonde 

voeding of advies over de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Ik ben werkzaam op maandag, dinsdag 

en donderdag. Bellen of mailen voor een afspraak kan ook. 

Telefoon: 06- 53 29 73 92 

E-mail: avanderzee@ggdgelderlandzuid.nl 

https://ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/basisschoolkind/groei-en-ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling/faalangst/
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/

