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Vakanties
Groep 1/2 vrij dec
Groep 3/4 vrij dec
Wintervakantie

Data
3 dec, 10 dec, 24 dec
24 dec
27 dec t/m 07 jan

Verkeersveiligheid
rondom school

Wij hebben de laatste weken geconstateerd dat het verkeer rondom onze school steeds
onveiliger begint te worden. Sommige ouders denken snel hun kinderen voor de deur van
school of bij de hekken te kunnen afzetten. De ouders gaan dan voor het gemak op de stoep
stilstaan of parkeren. Dit gedrag kan helaas voor veel onveilige verkeersituaties zorgen.
Ouders/verzorgers mogen alleen op de parkeerplaats in de daarvoor geselecteerde
parkeervakken parkeren. Lukt het u als ouder/verzorger niet om een parkeerplaats te vinden,
dan verzoeken wij u vriendelijk verder in de nabij gelegen straten een geschikte parkeerplaats
voor uw auto te zoeken. Zo kan de verkeerssituatie rondom school overzichtelijk en ongevaarlijk
voor onze leerlingen blijven.
Wij danken u alvast voor uw begrip en uw medewerking.

Luizencontrole

Aangezien luizenbesmettingen steeds vaker voorkomen, willen wij als school samen met het
luizenmoedersteam, dit probleem weer aanpakken. Hoe werkt de luizencontrole? Op
regelmatige tijdstippen worden alle leerlingen van de school door het luizenmoedersteam
gecontroleerd op hoofdluizen. Wanneer het ons nodig lijkt, kunnen er ook controles volgen op
andere tijdstippen. Alleen de ouders van de kinderen die tijdens de controles luizen of neten
hebben, worden hiervan door de intern begeleider op de hoogte gebracht. Het
luizenmoederteam zal in alle discretie werken.
Hoe kan je als ouder/verzorger helpen? Door het luizenmoederteam te versterken. U kunt zich
hiervoor inschrijven door een berichtje aan juf Wendy of juf Naima via Parro te sturen.
Alvast bedankt voor de samenwerking.

City trainer junior

De leerlingen die mee mogen doen aan de cursus City trainer junior zijn bekend! Wat waren er
veel inschrijvingen, super! Deze 12 kinderen gaan na de herfstvakantie beginnen aan de cursus.
Na 5 bijeenkomsten zijn ze echte Citytrainers en kunnen ze op het schoolplein aan de slag.

Gymlessen

Onze school biedt de mogelijkheid aan onze kinderen om afzonderlijk van elkaar te kunnen
omkleden voor de gymlessen. Wij hebben ook de regel dat leerlingen zich binnen een jongens of
meisjesgroep kunnen bedekken tijdens het omkleden als ze dit fijner vinden. Voor dit doel
hebben leerlingen een gewaad of een baddoek van huis nodig. Het is helemaal niet de bedoeling
dat leerlingen zich in de wc gaan omkleden. Islamitisch gezien is dit ook niet verantwoord. Het is
ook niet de bedoeling dat onze leerlingen de gymkleren onder hun schoolkleren dragen.
Wilt u a.u.b. voortaan uw kind indien nodig een gewaad of een baddoek meegeven.
Bij voorbaat dank.

Opendagen en
infoavonden voortgezet
onderwijs

De opendagen en infoavonden van het voortgezet onderwijs staan deze maanden op de agenda.
Een belangrijke stap in je schoolkeuze voor voortgezet onderwijs (VO) is een bezoek aan de open
dag van de middelbare school. Want alleen in de VO-scholen zelf kun je de sfeer proeven. Met
de OpenDagenPlanner Alles over schoolkeuze middelbare school (devogids.nl) van de VO Gids
ontdek je snel waar en wanneer de open dagen zijn. Ga erop af, want het is ook heel leuk!
Het is van belang dat onze ouders met leerlingen in groep 7 en/of 8 ook alvast beginnen te
oriënteren voor een geschikte school voor hun kinderen.

Wij zetten de data voor de komende periode voor opendagen en informatieavonden voor
scholen in de buurt alvast op een rijtje voor u.
Campus013: voorlichtingsavond 6 december, 7 december, 15 december,16 december en
opendag zondag 23 januari 2022
Odulphus: voorlichtingsavond 8 en 15 december. Meeloopdag: 8 december, 26 januari en 9
februari.
2College Cobbenhagen lyceum: 9 december infoavond
2college Cobbenhagen vmbo: 2 december infoavond.
Koning Willem 2: info avond 2 december
De nieuwste school: 7 en 14 december infoavond opendag 4 februari
Theresialyceum: 13 december info avonden
Reeshofcollege: 18 januari
Beatrixcollege: 1 december 8 december en 9 december
Mill Hill college: 14 december.
Let op, voor de info avonden moeten ouders zich wel van tevoren aanmelden via de site van de
desbetreffende school.
Het schoolfruit

Coronamaatregelen

De eerste weekjes van het schoolfruit zitten er op en we hebben een hoop positieve reacties
gekregen van kinderen, collega’s en ouders.
Veel kinderen hebben een aantal groente of fruitsoorten nooit eerder geproefd thuis, maar wel
op school. Dat is natuurlijk super om te horen.
Onze grote dank gaat uit naar de hulpmoeders die dit werk voor ons gemakkelijker maken en
veel met ons meedenken over het organiseren van het schoolfruit.

We hebben opgemerkt dat wij als school soms de informatie mislopen over
coronabesmettingen bij leerlingen thuis.
De school vindt het jammer dat er met zulke belangrijke informatie niet met school wordt
gecommuniceerd.
Zoals jullie al van het nieuws meegekregen hebben, heeft de overheid tijdens een vervroegde
persconferentie nieuwe Corona maatregelen aangekondigd.
Ook voor de basisscholen, gelden nieuwe maatregelen.
Vanaf maandag is een dringend advies voor alle leerlingen van groep 6 t/m 8 gedaan om een
mondkapje te dragen. Dit mag alleen af als ze in de klas op hun plek zitten. Wij vragen u daarom
ook om uw kind met een mondkapje naar school te sturen. Ouders kunnen helaas niet meer de
school in. U mag uw kind tot aan de hekken vergezellen en vragen u vriendelijk achter de hekken
te blijven.
Wilt u een leerkracht spreken, dan zal dit voor nu telefonisch moeten. Mocht uw kind milde
neusverkoudheid of andere verkoudheidsklachten hebben, dan moet hij/zij thuisblijven en zich
bij de GGD laten testen.
Als laatste aangekondigde maatregel geldt een dringend advies om uw kind 2x per week een
zelftest te laten doen. De zelftesten zullen vanuit school worden geleverd. Deze maatregelen
gelden voor 3 weken. Wij zullen u tijdig op de hoogte brengen bij eventuele veranderingen.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mailen naar directie@bsaboe.nl

Nieuwe lokalen

Na de wintervakantie is de aanbouw voor de drie nieuwe lokalen van onze school gered. Twee
van die lokalen zullen voortaan worden gebruikt als leslokalen. De bestemming van het derde
lokaal is op dit moment nog niet bekend. De verhuizingen vinden plaats in de wintervakantie.

