Weekbrief 13 -13-11-2020
Jarigen

Komende week zijn Izzy, Rune,
Sofie, Annabelle, Nick en
Liselotte jarig. Wij wensen jullie
alvast een hele fijne
verjaardag!

Fietsers Gerkestraat
Afgelopen week heeft Handhaving
gecontroleerd bij de Gerkestraat. Zij gaven bij
ons aan dat er veel ouders en kinderen vanuit
de Lijsterstraat linksaf slaan richting het
centrum. Zowel fietsend over de stoep als op
het fietspad. Vanaf de andere kant komen
auto’s met 50 km per uur aanrijden. Dit geeft
een gevaarlijke situatie. Het dringende
verzoek is dan ook om óf een andere route te
nemen óf het betreffende stukje
over de stoep te lopen. Wij zullen
het in de bovenbouwgroepen in de
klassen aan de orde brengen. Geeft
u het ook door aan uw kind? Handhaving is
van plan vaker te komen controleren en de
kans is groot dat er dan ook boetes
uitgedeeld gaan worden. Laten we er met z’n
allen voor zorgen dat dat niet nodig is!

Cool 2B Fit
Wilt u samen met uw kind
op een leuke en
verantwoorde manier aan zijn of haar gewicht
werken? Geef je dan nu op voor Cool 2B Fit!
De voordelen op een rij:
- Begeleiding door kinderfysiotherapeut,
diëtist en sportinstructeurs
- Een eigen map en app om alles in bij te
houden
- Alleen een eigen bijdrage van € 15,- euro
per maand
- De eigen bijdrage kan door het
Jeugdsportfonds vergoed worden

- Er worden leuke activiteiten georganiseerd
die door de kinderen zelf worden gekozen
- Een leuk en afwisselend programma voor
kinderen waar plezier voorop staat
- Ook de ouders krijgen informatie en
begeleiding hoe ze hun kind het best kunnen
ondersteunen.
Met dit project creëren wij samen met alle
samenwerkingspartners (de GGD
Kennemerland, Huisartsen Centrum
Zandvoort, NutriCentrum, CJG
Kennemerland, Basisscholen, Sportaanbieders
en Jeugdsportfonds Sport & Cultuur) een
leefstijlprogramma in Zandvoort voor
kinderen van 8 t/m 13 jaar met overgewicht of
obesitas. Voor en met het hele gezin.
Het programma voor kinderen met
overgewicht is gericht op herstel van het
evenwicht tussen eten en bewegen, waarbij
levensstijlverandering en ouderparticipatie
centraal staat. Het richt zich op schoolgaande
kinderen in de leeftijd tussen acht en dertien
jaar, waarbij rekening wordt gehouden met de
individuele behoeften van het kind. Het
programma heeft vier pijlers:
-

Ouderparticipatie
Beweging
Voeding en voedingsgewoonten
Gedragsverandering

Grote kracht van het programma is de
deskundige begeleiding van zowel een diëtist,
kinderfysiotherapeut en een sportinstructeur.
Vanuit de verschillende disciplines worden
zowel ouder als kind op een positieve manier
begeleid in het traject.
De eerste week van september gaan we van
start! Aanmelden kan via
https://www.cool2bfit.nl/aanmelden/ à kies de
regio Noord-Holland à Zandvoort. Neem
voor vragen of extra informatie contact met
ons op.
Contactpersoon: Danny Pieterse
023 30 40 700 / 06 81880574 /
dpieterse@teamsportservice.nl
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Brood en Spelen
Ondertussen bij de Overblijf.
Wat fijn dat zoveel van jullie enthousiast
hebben gereageerd op de oproep voor extra
hulp op het kleuterplein en in de invalpool.
We hebben de afgelopen weken kennis
gemaakt met een aantal ouders, en hebben
inmiddels de plek op de dinsdag opgevuld én
de invalpool aan weten te vullen. Deze en
komende week worden er nog wat mensen
ingewerkt, en ik wil langs deze weg alle
nieuwe medewerkers ook nogmaals van harte
welkom heten in
ons team.
De tijd vliegt, zo is
het september, zo is
het alweer bijna
december, maar
gelukkig hebben we
nog een aantal
onwijs mooie dagen gehad, en hebben de
kinderen zelfs deze week nog heerlijk zonder
jas buiten kunnen spelen. Hopelijk was dat
nog niet de laatste keer!
Ik wens iedereen een fijn weekend, en tot de
volgende keer.
Inge, schoolcoördinator Brood & Spelen.
T
06-38828738.

M

oranjenassau@broodspelen.nl

Communicatie rondom corona
Welke communicatie kiezen we in geval van
een coronabesmetting?
Een leerling
is preventief thuis
omdat iemand in het
gezin corona heeft

Een ouder heeft
corona

Een leerling heeft
corona

School heeft contact
met de betreffende
ouder(s). Het is aan
ouders zelf om andere
ouders hier
wel/niet over te
informeren.
School heeft contact
met de betreffende
ouder(s). Het is aan
ouders zelf om andere
ouders wel/niet te
informeren.
We informeren alle
ouders. Hierbij wordt
wel de groep genoemd,
maar om privacy
redenen niet de naam

van de leerling.
Vanuit de GGD sturen
wij drie verschillende
brieven rond.
- Een brief aan de
ouders van de
betreffende groep.
- Een brief aan de
ouders van de rest van
de school.
- Een brief aan de
leerkrachten.
Wij raden de
ouders van de
betreffende leerling aan
om in de ouderapp van
de groep te delen dat
hun kind corona
heeft.
Bij contactonderzoek
en/of quarantaine
worden de adviezen
van de GGD
aangehouden.
Een groepsleerkracht Wij informeren alle
heeft corona
ouders.
Bij contactonderzoek
en/of quarantaine
worden de adviezen
van de GGD
aangehouden.

Sinterklaas
Dit weekend is het alweer zover, Sinterklaas
komt in het land. Hoewel het wel iets anders
zal gaan lopen dan de
andere jaren, zijn we al
weer druk bezig met
allerlei voorbereidingen.
Zo hebben de ouders
van de ouderraad o.a. de school weer gezellig
gemaakt. We zijn heel blij met hun hulp. Dank
hiervoor!

Wij wensen u een heel fijn
weekend!
Met vriendelijke groet,
het team van de Oranje
Nassauschool
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