
 

 

Nieuwsbrief 4         oktober 2022 

Algemeen 
De kop is er af. De eerste weken van het schooljaar zijn weer voorbij gevlogen. Een periode waarin de 
groepen door verschillende fasen zijn gegaan. Met name de storming fase is er altijd een die voor de 
leerkrachten het heftigst is. Dit is een periode na een aantal weken waarin groepen op zoek zijn naar 
de grenzen en zoeken naar veiligheid bij de leerkracht. In elke groep is dit anders, maar in elke groep 
gebeurt het in meer of mindere mate. 
Na de herfstvakantie staat ons weer een drukke periode te wachten; de toetsen in november, 
voorlopig advies voor groep 8 en niet te vergeten de twee mannen met baarden die altijd weer een 
hoop rumoer met zich meebrengen, erg leuke rumoer vind ik overigens. 
In de afgelopen weken hebben we met veel uitval te kampen gehad. Naast de collega’s die voor 
langere tijd zijn uitgevallen hebben we diverse zieke collega’s gehad waarvan een aantal met corona. 
Het aantal besmettingen is weer meer dan dat het was, dus graag even thuishouden of testen bij 
klachten. Zo zorgen we er met elkaar voor dat de lessen zoveel mogelijk doorgang kunnen vinden. 
Testen zijn nog steeds te vragen bij de leerkracht van uw kind. 
 
Babynieuws 
Op 12 oktober is juf Claudi bevallen van een dochter. Haar naam is Linde Fleuri Rodi. Moeder en 
dochter maken het goed.  
Welkom op de wereld mooi meisje!  

 
Brengen naar school 
Na de herfstvakantie is het de bedoeling dat de kinderen van groep 3 t/m 8 zelfstandig de school 
binnenkomen in de ochtend. Komt uw kind met een traktatie naar school, dan kunt u uiteraard even 
met uw kind meelopen.  
De juffen van groep 1/2 wachten bij de ingang van kleuters de kinderen op en nemen hen mee naar 
binnen. Het is dus niet de bedoeling dat u uw kind via de hoofdingang naar de groep brengt, dan zijn 
zij het overzicht kwijt.  
Bent u onverhoopt iets verlaat, dan altijd via de hoofdingang aub. 
 
Bliep  
Alle kinderen in Schiedam moeten fijn kunnen opgroeien! Bliep helpt daar graag een handje bij. Hier 
vind je volop veel ideeën en aanbod voor wat je als kind of jongere nodig kunt hebben. Zit er iets 
tussen waar jij gebruik van wil maken, dan helpen we je om dat mogelijk te maken. Ook als dat door 
je thuissituatie misschien lastig lijkt. Bliep is er voor iedereen. https://www.blieppas.nl/  
 
Gratis voorstelling 
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een flyer. Met de QR code kunt u gratis kaartjes reserveren 
voor een voorstelling over ouders van sportende kinderen op 9 november in het Wennekerpand. 
 
 



 

 

Typetuin 
Namens de Typetuin: 
Beste ouders/verzorgers van de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. 
Goed nieuws! Voor de typecursus die gepland staat voor donderdag 3 november 2022 14:15uur zijn 
voldoende inschrijvingen! Deze gaat dus van start. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Schrijf dus 
nog snel in. Dat kan via www.typetuin.nl. Voor meer informatie over de cursus: info@typetuin.nl of 
bel op werkdagen naar 013-5220579. 
 
 
Belangrijke data 
24 t/m 30 oktober Herfstvakantie 
03 november  Bag2School 
08 november  Kijkmiddag groep 5 t/m 8 (14:00-14:30) 
16 november  Ouder/ kind activiteit groep 1 t/m 4 (8:30-8:50) 
22 en 24 november Voortgangsgesprekken groep 3 t/m 7 (vanaf 14:30) 
23 november  Voorlopig advies groep 8 (vanaf 8:30; leerlingen groep 8 zijn vrij) 
05 december  Sintviering tot 12:00, KomKids biedt opvang 
22 december  Kerstviering van 17:00- 19:00 
23 december  12:00 start kerstvakantie 
09 januari  Studiedag team (Kanjertraining), kinderen zijn vrij, KomKids biedt opvang 
10 januari  Eerste schooldag in 2023 
 


