Weekbrief 23, 28-02-2020

Jarigen
Komende week zijn Mika, Justin,
Emelie en Florian jarig. Wij
wensen jullie alvast een hele
fijne verjaardag!
Coronavirus
I.v.m. met het coronavirus hebben we de
regels m.b.t. de persoonlijke hygiëne in de
school weer even iets aangescherpt. Alle
toiletgroepen zijn, zover het nodig was,
voorzien van nieuwe handzeep en in plaats van
badstof handdoeken worden er papieren
handdoekjes gebruikt. Daarnaast krijgt elke
klas een fles met desinfecterende handgel. De
leerkrachten bespreken met
de kinderen het belang van
het goed en regelmatig
wassen van de handen en
verschillende kleutergroepen
hebben hier zelfs al mee
geoefend. Voor nu is er vanuit de GGD en het
RIVM geen advies voor verdere actie.
Natuurlijk zullen we de berichtgeving vanuit
de adviserende instanties goed in de gaten
houden en zijn wij hierover in contact met de
stichting. Mochten wij nieuwe adviezen binnen
krijgen of over moeten gaan tot actie, dan
zullen wij u dit zo spoedig mogelijk laten
weten. De laatste ontwikkelingen zijn te
volgen op de site van het RIVM:
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid19/vragen-antwoorden
10 minutengesprekken en rapport
In de week van 9 maart worden er 10
minutengesprekken gehouden. Via
mijnschoolinfo krijgt u van de leerkrachten
een uitnodiging. Op vrijdag 13 maart krijgen
de kinderen hun rapport mee naar huis.

Opening speeltuintje
Vanmiddag heeft wethouder Joop
Berendsen het nieuwe speeltuintje
voor de school officieel geopend.
Vrijwel alle mensen die betrokken zijn
geweest bij de totstandkoming van het
speeltuintje waren hierbij aanwezig. Voor de
ouders was er een barista die lekkere koffie
verzorgde en voor de kinderen was er
limonade. Er komt binnenkort een stukje over
de opening in de krant.
Race mee over het nieuwe formule 1
circuit
Wil je net als Max Verstappen een keer racen
op een echt formule 1 circuit? Doe dan samen
met andere kinderen mee aan de Kids Circuit
Run op zondag 29 maart.
De run voor de kinderen van 4 t/m 7 jaar
(afstand 900 meter) start om 10.40 uur en de
run voor de kinderen van 8 t/m 12 jaar start
om 10.50 uur (afstand 2,6 km). De start is
vanuit de pitstraat. Onderweg kom je gave
raceauto’s tegen en vooraf wordt er een toffe
warming-up gegeven. Na de
finish ontvang je een mooie
medaille. Na de run vind je op
Paddock 2 het Hartekindplein
van Stichting Hartekind met
allerlei leuke activiteiten, zoals
een ritje in de draaimolen, een fotomoment
met een stoere auto, je laten schminken of
een voetbalwedstrijdje op het pannaveldje.
Volwassenen kunnen meedoen aan de 12 km
wedstrijd.
Inschrijven kan t/m 16 maart op
www.zandvoortcircuitrun.nl (kosten 4 euro,
inclusief medaille).
Ook kun je op zondag 29 maart tussen 9.30
en 10.30 uur nog inschrijven in de
Runnerstent op Paddock 2.
KIES training
KIES staat voor Kinderen In een
EchtscheidingsSituatie. Hoe ze omgaan met de
veranderde situatie kan zeer verschillend zijn.
Het maakt niet uit of ouders net gescheiden
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zijn of dat het al een aantal jaar geleden is
gebeurd of hoe de scheiding is verlopen,
kinderen vinden het altijd prettig om te praten
met leeftijdsgenoten die hetzelfde hebben
meegemaakt. De kinderen helpen elkaar met
oplossingen en komen over de drempel om
eens hun hart te luchten over de dingen die ze
moeilijk vinden. Het CJG start op 24 maart
weer een KIES training. De bijeenkomsten zijn
van 15.30 uur tot 16.30 uur in het gebouw van
Pluspunt. Op 19 maart is er een
ouderbijeenkomst om 15.30 uur. Meer
informatie en opgeven kan via:
https://www.samenopgroeien.nu/Trainingen/
details?soortcode=0017&opleidingssoortId=4
7747
We wensen u een heel fijn weekend!

Met een vriendelijke groet,
Team ONS
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