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Levensbeschouwing 
Het thema voor de komende week is: Zo gaan we het doen. De verhalen komen uit Exodus 18, 19 en 20. 
Mozes geeft in zijn eentje leiding aan het hele volk. Dat kan zo niet langer, vertelt zijn schoonvader Jetro hem. 
Mozes stelt mensen aan die hem helpen. In de woestijn geeft de Heer zijn volk tien geboden, als tien 
leefregels voor onderweg. Die regels zullen hen verder brengen. 

 

Aangepaste Corona-richtlijnen RIVM  
In de bijlage vindt u een brief van het CvB van Aves over de nieuwe richtlijnen van het RIVM. In de brief treft u 
ook een zg. beslisboom, die geldt voor alle basisschoolleerlingen. Met deze beslisboom kunt u zelf de 
inschatting maken of uw kind naar school mag of niet. Bij twijfel kunt u natuurlijk altijd bij school terecht.  
De nieuwe regels zijn als volgt door het RIVM opgesteld: 

- Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of 
bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar de kinderopvang of naar de basisschool. Het kind 
hoeft niet getest te worden op corona.  Dit geldt niet als het kind een nauw contact is van iemand die 
corona heeft. Of als het kind bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is.  Dan moet hij of zij 
thuisblijven. 

- Heeft het kind andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen, zoals koorts, benauwdheid of (meer 
dan incidenteel) hoesten,  dan moet hij of zij thuisblijven tot de klachten 24 uur over zijn. Het kind 
hoeft niet getest te worden voor corona, tenzij hij of zij ernstig ziek is. De ouder neemt dan contact 
op met de huisarts. 

- Heeft het kind ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen in het huishouden thuis. 
- Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft iedereen in het huishouden thuis. 

Krijg het kind klachten? De ouder maakt een afspraak voor een coronatest. 

 

Startgesprekken 
Als leerkrachten kijken we terug op goede gesprekken de afgelopen week. We zijn natuurlijk erg benieuwd 
naar uw ervaringen en die van uw kind. Het zou fijn zijn als u ons via de mail iets wilt teruggeven. Alvast 
bedankt!!  

 



Cadeau van groep 8  
Op de afscheidsavond van de kinderen van groep 8 vorig jaar, kreeg de school als 
herinnering aan hen een prachtig boombank met 
daarin in alle namen van de kinderen. Afgelopen 
week is hij geplaatst. Wat een plaatje!! Nogmaals 
heel hartelijk dank!! We zullen er dankbaar gebruik 
van maken!!  

 

Kinderboekenweek  

Woensdag 30 september start de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar 'En toen....'.  
We gaan terug in de tijd. Boeken die gaan over vroeger staan centraal. Boeken over ridders, prinsessen, over 
het oude Egypte e.d.  
In school komt een boekentafel met zulk soort boeken, maar ook met “oude” boeken: uw (lievelings) 
boek(en) of misschien die van opa en oma. Wat zou het leuk zijn ook van hen boeken te kunnen bekijken en 
misschien wel kunnen lezen. Vanaf maandag mogen de kinderen deze meenemen naar school. We hopen op 
een mooie collectie.  
Zoals alle voorgaande jaren worden ook dit jaar weer gouden griffels en penselen uitgereikt voor de mooiste 
verhalen en tekeningen. Daarnaast zijn er natuurlijk veel leesactiviteiten. 

 

Jarig!! 
Lissa is woensdag jarig. Ze wordt acht jaar!! Van harte gefeliciteerd, Lissa.  
Een heel fijne dag gewenst!!! 

 

Agenda 

28 september MR-vergadering 

30 september start Kinderboekenweek 
werkgroep KCC 

1 oktober Cursus: Bouwen aan een rekenmuurtje, juf 
Annemieke en juf Frouk 

 
 
Hartelijke groet, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst 

 


