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Corona 

Mondkapjes en 
oudergesprekken 

In de schoolgebouwen is het verplicht een 
mondkapje te dragen. Uitzonderingen zijn 
voor de vaste medewerkers en stagiaires. 

Voor ouders geldt dus ook dat er een 
mondkapje gedragen moet worden. Wij 
begrijpen dat dit een vervelende, maar 
noodzakelijke, regel is. 

Ouders zijn op afspraak van harte welkom in 
school. De  voorkeur gaat uit naar online 
gesprekken. 

 

 

 

 

Nieuwste 
beslisboom 
In de beslisboom kunt u zien wanneer 
uw kind wel/ niet naar school mag met 
klachten. Wij moeten deze beslisboom 
volgen in het basisonderwijs. 
 

https://www.boink 
info/beslisboom 
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Portfolio 
Vrijdag 6 november krijgen alle kinderen 
hun portfolio map mee naar huis. Wij 
willen u vragen de mappen maandag 9 
november weer mee terug te geven. 
U ontvangt in deze periode ook een 
uitnodiging voor een gesprek. 
Het ontwerp voor de nieuwe portfolio 
mappen is in de maak. Deze zullen helaas 
nog niet klaar zijn voor 6 november. 
 

 
Afscheid meester 
Ruben 
Start meester Sil 
 
Vanaf 23 oktober gaan meester Ruben en 

meester Sil van school wisselen. Meester 

Ruben gaat naar De Keerkring. 

Meester Sil zal hier op donderdag en vrijdag 

ondersteunen tot de kerstvakantie. Dit is 

geen vaste ondersteuning van groepen 

omdat hij op de donderdag/ vrijdag ook 

weleens in moet vallen op andere scholen. 

 

 

Doorbraak lokaal 
Lokaal meester Sander 
In het lokaal van groep 3 is door Martin Dam 

een deur naar de koffiekamer gemaakt. 

De koffiekamer wordt omgetoverd tot een 

mooie ruimte waar groep 1/ 2/ 3 samen 

kunnen spelen en leren. 

 

 

 

Thema ‘De ruimte’ 
groep 1 t/m 8 

Wij zijn gezamenlijk gestart met een 
nieuw thema. Na een spetterende 
opening door onze ‘sterren’ van 
leerkrachten is iedereen enthousiast 
gestart in de groep. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Voorschoolse opvang 
SKRS is in gesprek met een sollicitant om 

een paar dagen VSO te bieden. 

 
 
 

Ouderbijdrage 
U ontvangt een rekening voor de 
ouderbijdrage. 
De ouderbijdrage is vrijwillig maar is wel 
noodzakelijk om de extra activiteiten te 
financieren. Helaas heeft school hier 
geen budget voor. 
Natuurlijk begrijpen wij dat dit in 
sommige situaties niet altijd haalbaar is.  
Laat het even weten aan Debby 
( debby.kampen@bsdemeerkoet.nl) , dan 
zoeken we samen naar een oplossing . Er 
zijn namelijk potjes voor die we kunnen 
aanspreken maar dan moeten we dit wel 
op tijd weten. 
 

 
 

Sint Maarten 
De veiligheidsregio Noord- Holland Noord 
heeft aangeven dat Sint Maarten gewoon 
door kan gaan. De viering van 11 november 
levert geen gevaar op en kan dus, ondanks 
de strengere corona regels, doorgaan. 
 
 
 
 

 

 

Ventilatie 

De ventilatie is, volgens bouwbesluit, goedgekeurd. Er zijn nog metingen met CO2  meters 
gedaan. 
De ventilatie is op orde omdat wij kunnen luchten via de bovenste ramen. Wij hebben 
navraag gedaan voor dakventilatoren maar de scholen waar de ventilatie onvoldoende is 
worden eerst afgehandeld. 
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Jumbo spaaractie 

Vanaf woensdag 30 september kunt u bij Jumbo 

gaan sparen voor onze school. 

Bij elke besteding van €10, ontvangt u een spaarpunt. Deze 

spaarpunten kunt u toekennen aan een school/vereniging 

van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze 

school te geven. Van de punten die we ophalen kunnen wij 

namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen 

aanschaffen. 

Op de website www.jumbosparenmetelkaar.nl kunt u onze 

school opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op 

deze site kunt u de spaarpunten ook direct aan onze school 

toekennen. 

Daarnaast kunt u de punten ook scannen met de Jumbo 

Sparen met Elkaar app. Deze app is beschikbaar voor zowel 

IOS- als Android telefoons en is te downloaden in de App 

Store of Google Play Store. Met de Jumbo Sparen met 

Elkaar app kunnen de spaarpunten heel makkelijk en snel 

gescand en geactiveerd worden. 
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