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UIT DE DIRECTIEKAMER
Wat fijn om alle kinderen na
de zomervakantie weer te
zien. Samen hebben we
een fijne start van het
schooljaar gehad. We zitten
nu in de 'gouden' weken.
De weken waarin we
kennismaken met de
leerkracht en de afspraken
maken met elkaar, zodat
we samen een goede start hebben.
Helaas is het Corona virus nog niet verdwenen
en zullen we hier ook dit schooljaar mee te
maken krijgen. We proberen goed en
zorgvuldig na te denken over iedere stap die
we zetten. →
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→ In deze nieuwsbrief leest u alle informatie
over de leerstofavond, ventilatie, het SOSformulier en nog veel meer. Veel leesplezier!

HULPOUDERS BIBLIOTHEEK
De school is weer open en ook dit schooljaar
is de schoolbibliotheek aanwezig, zodat de
kinderen zoveel mogelijk boeken kunnen
lezen.
Uiteraard hopen wij dat de bibliotheek
iedere ochtend open is. Dit is echter wel
afhankelijk van de hulp die wij krijgen van
ouders.
Dit jaar zijn wij nog dringend op zoek naar
ouders die willen helpen in de bibliotheek.
Mocht u tijd en zin hebben om een
ochtenddeel te helpen in de bieb, dan kunt
u mailen naar: iris.wiltschut@inos.nl of
jessica.wijnings@inos.nl. Hartelijk dank!
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LEERSTOFAVOND
Op 10 september staat de leerstofavond
gepland. In verband met corona zal deze
avond, net als de kennismakingsmiddag,
anders zijn dan in voorgaande jaren.
De leerstofavond voor de groepen drie en acht
zal doorgaan op donderdag 10 september in
drie rondes, waarbij er één ouder per kind is
uitgenodigd. Er is op deze donderdag géén
leerstofavond voor de groepen 1-2 en 4 t/m 7.
De leerstofavond voor de groepen drie zal
plaatsvinden in het lokaal van uw kind. U kunt
via de trap aan de Koberzijde van de school
omhoog om de lokalen van de groepen drie te
bereiken. Wij vragen u om het lokaal te
verlaten via de uitgang van de groepen zes.
De leerkracht zal u de uitgang wijzen. Via het
trappengebouw kunt u de school weer
verlaten.

→ Tijdens de wisseling van de rondes reinigen
de leerkrachten aanrakingspunten
(deurknoppen, tafels, stoelen etc.). Uiteraard
willen wij u vriendelijk verzoeken de afstand
van 1,5 m tussen leerkracht en ouders te
allen tijde te borgen.
Wanneer ouders van de kinderen uit groep
1-2 en 4 t/m 7 behoefte hebben aan een
bezichtiging in het lokaal, dan kunt u een
afspraak maken met de leerkracht. De
leerkracht zal u mogelijk clusteren met
andere ouders.
U zult een informatieboekje toegezonden
krijgen over het leerjaar. Wanneer u deze
informatie voldoende vindt, en u eventuele
vragen via de e-mail of telefoon wilt stellen,
dan raden wij u aan dit te doen.
Wij hopen u voldoende te hebben
geïnformeerd.

De leerstofavond voor de groepen acht vindt
plaats in de speelzaal. U kunt via de
hoofdingang de speelzaal bereiken. U kunt via
de achteruitgang het schoolgebouw verlaten.
De rondes voor de groepen 3 en 8 zullen
plaatsvinden op de volgende tijdstippen:
Ronde 1: 18.30 - 19.15 uur
Ronde 2: 19.25 - 20.10 uur
Ronde 3: 20.20 - 21.05 uur
U krijgt vóór woensdag 2 september een
uitnodiging van de leerkracht wanneer u
welkom bent. In verband met het schoolkamp
van groep acht zal deze planning vóór vrijdag
4 september bekend worden. Mocht het
geplande tijdstip echt niet schikken of wilt u
zich afmelden, dan kunt u contact opnemen
met de leerkracht. →
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SCHOOLFOTOGRAAF
Op dinsdag 8 en woensdag 9 september komt
schoolfotograaf Kiek bij ons op school. Er
worden groeps- en portretfoto’s gemaakt.
De kinderen krijgen enige tijd later een
inlogcode vanuit school mee naar huis,
waarmee u kunt inloggen op de website van
Kiek. U kunt hier eventueel de foto’s bestellen
en op school laten leveren of thuis laten
bezorgen.

PARRO
Sinds dit schooljaar zijn wij gestart met de
applicatie Parro. De leerkrachten zien dat de
applicatie veel gedeeld is en vrijwel alle ouders
maken al gebruik van de app.
Graag willen wij u erop wijzen dat het
ziekmelden momenteel ook via Parro zal gaan.
De Wegwijzer-app kan hier niet meer voor
gebruikt worden. Voor het aanvragen van
verlof kunt u de volgende website benaderen:
https://www.bs-wegwijzer.nl/ouders/v
erlofaanvraag/.
Dit is ook mogelijk via een formulier verkrijgbaar
bij de leerkracht of administratie.

SOS-FORMULIER
Ook dit jaar ontvangen wij graag een
ingevuld SOS-formulier retour, zodat wij uw
recente gegevens hebben en contact met u
op kunnen nemen indien dit nodig is.
Uw zoon/ dochter krijgt vrijdag 28 augustus
het formulier mee. Graag heeft de leerkracht
van uw kind dit formulier vóór vrijdag 4
september terug.
Mocht het formulier onverhoopt zoek raken,
dan kunt u deze alsnog vinden in bijlage 1
van deze nieuwsbrief.
Eén dezer dagen krijgt uw kind mogelijk een
nieuw toestemmingsformulier mee. Gelieve
deze ingevuld mee terug te geven aan uw
kind. Zodra wij deze gegevens hebben,
kunnen er ook foto’s op Parro geplaatst
worden van uw kind. Het is mogelijk dat uw
kind geen toestemmingsformulier mee krijgt.
In dit geval is er al een ingevuld exemplaar
van vorig jaar aanwezig op school. Indien u
iets wilt wijzigen ten opzichte van vorig jaar,
dan kunt u alsnog een
toestemmingsformulier via mail vragen aan
de leerkracht van uw kind.

Ook is het mogelijk om via de app contact te
maken met de leerkracht of andere ouders
van de kinderen uit de groep waar u aan
gekoppeld bent. Dit gebeurt op een veilige
wijze, zonder dat uw gegevens gedeeld
worden met anderen.
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CURSUS: SCHATTEN VAN OUDERS

VENTILATIE

De oudercursus "Schatten van ouders" wordt dit
najaar weer aangeboden. Wellicht heeft u na de
lockdown en de zomervakantie behoefte om te
sparren met andere ouders over opvoeden. De
cursus wordt altijd als heel positief ervaren en is een
aanrader!

In de laatste update van het Corona nieuws
stond een stukje over de ventilatie (zie
hieronder). Het installatiebedrijf van de
Mandt heeft gemeld dat wij gebruik maken
van een mechanisch ventilatiesysteem. Dit
systeem werkt met buitenlucht en niet met
recirculatie. Ons systeem voldoet dus aan de
Cursus ‘Schatten van Ouders’ - meld je aan!
gestelde eisen. Wij hopen u zo voldoende te
Schatten van Ouders maakt opvoeden nog leuker!
Het opvoeden van kinderen in de basisschool leeftijd hebben geïnformeerd.
is bijzonder en leuk, maar brengt ook uitdagingen
met zich mee.
In vier bijeenkomsten staan de basisbeginselen van
positief opvoeden centraal.
Je wisselt ervaringen uit met andere ouders en je
wordt je bewust van jouw eigen schat aan
opvoedkennis!
Zo kom je tot inzichten en oplossingen die passen bij
jouw gezin.
Deelnemers vinden de cursus verrijkend, inspirerend,
vertrouwd én gezellig.
Kortom: Schatten van Ouders maakt opvoeden nóg
leuker! Voor alle opvoedvragen - groot en klein –.
Data van deze cursus zijn: 30 september, 14 oktober,
4 en 18 november.

Je kunt je voor deze cursus aanmelden via
www.cjgbreda.nl/schattenvanouders-basis

Ventilatie in onze schoolgebouwen
De afgelopen weken is er veel gesproken
over de rol van ventilatie van gebouwen bij
het verspreiden van corona. Goede
ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn
uiteraard belangrijk. Uit adviezen van het
RIVM blijkt echter dat er op dit moment geen
reden is om wat betreft de mate van
ventilatie in gebouwen af te wijken van eisen
waaraan scholen nu al aan voldoen, omdat
ventilatiesystemen in de verspreiding van
COVID-19 geen rol lijken te spelen. Volgens
het RIVM is er geen reden het huidige beleid
aan te passen. Uiteraard zullen onze scholen
checken of hebben reeds gecheckt of de
ventilatie aan alle eisen voldoet. De school
informeert u uiterlijk 1 oktober over de staat
van de ventilatie in het schoolgebouw.

Meer weten?
Kijk voor meer info en voorwaarden op
www.cjgbreda.nl/ouders/schatten-van-ouders
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KENNISMAKING JUF MYRA

KENNISMAKING JUF INGRID

Via deze weg wil ik me graag voorstellen.
Mijn naam is Ingrid Peek en zal vanaf 9
oktober, naast juf Elfrie, op vrijdag in groep 3
werken. In 1995 ben ik afgestudeerd als juf en
Nadat ik al heel wat jaren geleden mijn diploma had
heb tot 2013 een eigen groep gehad.
gehaald, ben ik begonnen op een basisschool in
Rotterdam. Ik deed daar de RT, gaf NT2-onderwijs en Halverwege 2013 ben ik met mijn gezin naar
later was ik de juf van een kleutergroep en groep 4.
het Verenigd Koninkrijk verhuisd. Daar heb ik
Door een overstap naar Klundert kwam daar ervaring mijn Engels flink opgehaald door op een
in de groepen 5 en 6 bij.
internationale school te werken. In 2016 zijn
we teruggekomen uit het Verenigd Koninkrijk
En nu werk ik al voor het tweede jaar als invaller bij
en sindsdien ben ik werkzaam als
Phoenix. Ik zal juf Lise vervangen tijdens haar
invalleerkracht.
zwangerschapsverlof. Ik wil de kinderen vooral een
veilig en vertrouwd gevoel meegeven, zodat ze met Samen met mijn man Curt en zoon Jeroen
van 15 woon ik in Breda. We ondernemen
plezier naar school komen.
graag activiteiten op het gebied van cultuur,
natuur en sport. Mijn grootste hobby is roeien.
In mijn vrije tijd duik ik graag in mijn e-reader om
Dit doe ik een aantal keren per week bij
thrillers te lezen, wandel ik door het bos of kijk ik een
Roeivereniging Breda. Daarnaast coach ik
serie op Netflix.
ook jeugdleden van de roeivereniging.
Mijn naam is Myra Mattijssen, ik ben 48 jaar oud en
woon in Prinsenbeek.

Ik heb zin om er samen met de kinderen een
fijne tijd van te maken!
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BIJLAGE 1: SOS-FORMULIER
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BIJLAGE 2: SCHATTEN VAN OUDERS
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