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Coronamaatregelen 
Beste ouders/ verzorgers, 

I.v.m. het toenemende aantal besmettingen 
in de regio hebben wij er toch voor gekozen 
de oudergesprekken online te voeren. 

Wij begrijpen dat dit niet prettig is. 

Wij zijn zo voorzichtig omdat er toch al 
scholen in Noord-Holland overgeschakeld 
zijn op thuisonderwijs vanwege 
besmettingen onder leerkrachten. 

Wij houden onderling tussen de 
medewerkers strikt de afstandsregel aan en 
hopen dat het onze school niet overkomt.  

Wij willen u wel vragen om een 
noodoplossing voor opvang van uw kind 
achter de hand te hebben. De 
vervangingspool ( die we inzetten bij ziekte 
van een leerkracht) is namelijk leeg. 

 
 
 
 
Waar nodig hebben wij rondom 
Coronazaken contact met de GGD. Wij 
brengen ouders altijd op de hoogte als er 
belangrijke zaken spelen. 
 

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. 
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Portfolio 
Vrijdag 6 november krijgen alle kinderen 
hun portfolio mee naar huis. Wij willen u 
vragen het portfolio maandag 9 november 
weer mee terug te geven. 
 
Wil u vrijdag 6 november een tas 
meegeven aan uw kind zodat de map 
droog overkomt? 

 
CITO of IEP 
Wij gaan dit de aankomende maand 

evalueren. Tijdens de oudergesprekken 

bespreekt de leerkracht de afgelopen toets 

met u en uw kind. Het toetsoverzicht krijgen 

de kinderen tijdens het gesprek op het 

scherm te zien en komt na het gesprek in 

hun map. 

 

Sint Maarten 
De kinderen zijn mooie lampionnen aan het 

knutselen. 

Wij maken er 11 november een gezellige dag 

van op school. We gaan in ieder geval de 

SintMaarten liedjes zingen en de AC zorgt 

voor een ( voorverpakte) traktatie.  

info/beslisboom 

 
 

 

Ouder/ kind 
gesprekken 
Alle gesprekken zullen online 
plaatsvinden. U krijgt een uitnodiging 
via de leerkracht.  

Mocht dit echt niet lukken dan kunt u 
een belafspraak maken. 

 

Voorschoolse 
opvang 
De sollicitant heeft helaas een andere 

aanbieding gekregen. Wij gaan verder op 

zoek. Mocht u iemand weten dan horen 

wij het graag. 

 
 

Ouderbijdrage 
In de brief van de AC staat dat u het 
bedrag t.n.v. de ouderraad kunt 
overmaken. Dit klopt niet. 

Het moet zijn: t.n.v. stichting Surplus 

 

 

 



 

 
  

 
 

 

 
 
Home-Start voor gezinnen: 
Opgroeiende kinderen? Druk gezin? Kinderen opvoeden kan veel plezier en voldoening geven. Een 
gezin draaiende houden, gaat alleen niet altijd even makkelijk. Er kan ruzie zijn met je kinderen, 
spanning met je partner, ziekte, weinig contact met familie en vrienden. Of de administratie loopt 
achter, een van de kinderen maakt geen huiswerk, terwijl een ander kind alleen nog maar op z'n 
mobiel zit te kijken, of… Het kan van alles zijn. Meestal los je de problemen zelf op. Is het nu wat te 
veel? Je staat er niet alleen voor. Als je thuis ondersteuning kunt gebruiken, neem dan contact op 
met Home-Start. 
  
Home-Start is thuis in gezinnen. Een getrainde vrijwilliger die ervaring heeft met opvoeden, biedt je 
een steuntje in de rug. Een luisterend oor. Vertrouwen. Tips over praktische zaken voor je gezin. 
Zoals iets gezelligs doen met de kinderen, advies over de administratie of samen leuke kinderboeken 
in de bibliotheek uitzoeken. Ook kan de vrijwilliger je helpen contact te leggen met andere ouders, 
om met hen ervaringen uit te wisselen of misschien nieuwe vriendschappen op te bouwen. 
  
Jij vertelt met welke vragen je zit en waarover je tips wilt hebben. Jullie trekken samen op, praten 
over de alledaagse opvoedproblemen en zoeken er oplossingen voor. 
  
Dit kun je verwachten: 
  
-een vrijwilliger die één dagdeel per week bij je thuis komt 
-persoonlijke aandacht en een steuntje in de rug 
-ondersteuning bij de opvoeding van je kinderen 
-de kans om contact te leggen met andere ouders 
-hulp bij praktische zaken 
-vriendschappelijk contact en vertrouwen 
-de ondersteuning is voor gezinnen gratis 
  
Dit een link naar een kort filmpje (5 min) waar je kunt zien hoe Home-Start werkt: 
https://www.youtube.com/watch?v=uPpBf5Idl0Q 
  
Vrijwilligerswerk 
Zoek je vrijwilligerswerk voor een dagdeel per week? Heb je ervaring met opvoeden? Wil je een 
steuntje in de rug bieden aan ouders met kinderen? Dan is Home-Start misschien wat voor jou. 
Wat houdt het in? 
-Vanuit je eigen ervaring met opvoeden, bied je een gezin thuis ondersteuning. 
-Je neemt geen zaken van de ouders over; je staat naast het gezin. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uPpBf5Idl0Q


 

-Je benadrukt de dingen die wél goed gaan en niet waarover ze zich onzeker voelen. 
-Het contact tussen jou en het gezin is gelijkwaardig en in wederzijds vertrouwen. 
 Aanmelden? Neem contact op met de coördinator van Home-Start in de gemeenten Schagen en 
Hollands Kroon: 
Jose Blom 
06 13123333 
jblom@ggdhn.nl 
 
 

 



 

  

 



 

 

  

 
 

 


