
 

        

 

 

 

 

 
                                                       
De herfst heeft alweer zijn intrede gedaan, tijd voor een nieuwsbrief! 
 
Overblijfouders gezocht! 
Helaas heeft de vorige oproep in de nieuwsbrief geen nieuwe 
overblijfouders opgeleverd. Wij zoeken daarom  ouders die onze groep 
willen versterken. 
U kunt meedoen voor 1,2 of 3 middagen van 12 uur tot 13 uur.  De 
beloning is 15 euro per keer. Wie helpt ons? 
 
Verzoek van de overblijfouders 
Wilt u er ook op letten uw kinderen geen snoep mee te geven voor en 
na het overblijven! Het gebeurt weleens dat de kinderen die overblijven 
een lolly mee hebben naar school. Graag verzoeken we u om uw kind 
geen lolly’s (of ander snoep) meer mee te geven. Dit kan namelijk 
gevaarlijk wanneer die tijdens het (buiten) spelen opgegeten worden! 
 
Kinderboekenweek 
Het thema van de Boekenweek is ‘EN TOEN?’ Met dit thema gaan we 
terug in de tijd. Geschiedenis komt tot leven en laat kinderen werelden 
van vroeger ontdekken. Lees spannende verhalen over ridders, 
verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. 
Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken (maar 
je kunt er in het actieprentenboek wel even mee op reis!). Verken de 
wereld van toen door het lezen van boeken!  
De boekenweek is van 30 september tot 10 oktober. 
 

Herfstvakantie 
In de week van D.V. 19 t/m 23 oktober hebben de kinderen 
herfstvakantie. Vrijdagmiddag 16 oktober moeten alle kinderen van de 
bovenbouw ook naar school!  
 
Boekenlijst voor het kerstfeest 
Maandag 5 oktober worden de boekenlijsten voor het kerstfeest 
meegegeven aan de kinderen. Ze kunnen dan een keuze maken voor 
een boek dat ze met het kerstfeest ontvangen. De uiterlijke 
inleverdatum van het keuzestrookje is vrijdag 9 oktober! 
 
Ventilatie in de school 
In de zomervakantie was er heel wat te doen over de ventilatie van 
schoolgebouwen. Die zou bepalend kunnen zijn voor de mate van 
verspreiding van corona. De minister gaf aan alle schoolbesturen 
opdracht om te onderzoeken of de ventilatie op de eigen scholen 
voldeed. De SCOB heeft dit onderzoek laten verrichten door het eigen 
adviesbureau Ben v.d. Vlist. Afgelopen week werden de rapporten 
opgeleverd. De conclusie was dat alle scholen van de SCOB voldoen aan 
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Belangrijke data:  
 
4 oktober 
      Dierendag  
 
19 - 23 oktober 
      Herfstvakantie  
 
4 november 
      Dankdag  
 
5 november 
      Schoolontbijt 
 
 

 
 

 

 



 

de wettelijke eisen. Er is geen reden om systemen te vernieuwen of aan 
te leggen. Dat is goed nieuws. Voor sommige onderdelen zijn 
aanbevelingen gedaan voor aanpassingen. Die nemen wij mee in het 
reguliere onderhoudsprogramma. Wij hopen u hiermee voldoende 
geïnformeerd te hebben. 
Namens het bestuur van de SCOB 
 
Extra opmerking wat betreft ventilatie in de school 
Omdat het belangrijk is dat we goed blijven ventileren in de school 
zullen er, zolang dit nodig is, wat extra ramen open staan in de 
klaslokalen. Zo zorgen we ervoor dat er steeds genoeg verse lucht is. 
Omdat het nu kouder wordt kan het dus ook wel wat kouder worden in 
de lokalen. Het is goed om hier rekening mee te houden. Zo kunnen de 
kinderen bijvoorbeeld een extra vestje of trui mee naar school nemen 
voor als ze het koud krijgen. 
 
Adreswijzigingen  
Een verzoek namens de administratie aan alle ouders, om 
adreswijzigingen en andere belangrijke wijzigingen tijdig aan ons door 
te geven. Zo houden we onze gegevens actueel. 
 
Zendingsgeld 
In september is er in de groepen 3 t/m 8 €110,67 zendingsgeld 
opgehaald. Een mooie opbrengst, hartelijk bedankt! 
 
Van de MR 
Dinsdagavond 8 september is de MR voor de eerste keer dit schooljaar 
weer bij elkaar gekomen. Vanuit de oudergeleding hebben Sander Bel 
en Dominique Ronner zitting in de MR en vanuit het team Wilma Grandia 
en Wieneke van Genderen. We hebben het tijdens de vergadering gehad 
over de personeelswijzigingen van dit jaar. Ook hebben we de 
coronamaatregelen waarmee we op school te maken hebben besproken. 
 
De volgende MR-vergadering staat gepland op dinsdag 3 november 2020 
om 18:30 uur. Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten! 
 

Hartelijke groet van het team van “De Bron” 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


