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De nieuwe maatregelen 
 Via Parro heb ik u beloofd om alles in deze nieuwsbrief nog een op een rijtje te zetten. 

• In de gangen dragen volwassenen en leerlingen vanaf groep 6 een mondkapje.  

• Als ouders in de school moeten zijn, graag ook met mondkapje en dan de bekende route 

aanhouden (ingang via de hoofdingang en uitgang via de kleuterdeur). Blijf zo kort mogelijk 

in de school. 

•  

De Kalender 

3 december Sint activiteiten 

23 december  Kerstviering 

24 december  12.00 uur leerlingen vrij 

27 december Kerstvakantie t/m 7 

januari 

10 januari De kinderen gaan weer 

naar school. 
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 Beste ouders, 

Eigenlijk had ik gehoopt om het eens een keer niet over corona en maatregelen te hebben. 

Helaas was ik toch weer te optimistisch en worden we er toch weer mee geconfronteerd. Ik 

ontkom er niet aan om in deze nieuwsbrief er toch over te schrijven. 

Verder willen we u ook iets vertellen over het reilen en zeilen in onze units. 

U zult ook merken dat de nieuwsbrieven een beetje anders van aard worden. Omdat er veel 

via Parro gecommuniceerd wordt, verandert de functie van deze nieuwsbrief en delen we er 

ook artikelen in die ik aangedragen krijg om met u te delen. 

Ik wens u een goede decembermaand. 

J. (Jaco) Offermans 
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• Het snotterbellenbeleid is aangescherpt. Kinderen blijven ook bij milde klachten thuis. Mijn 

advies is om dan even een zelftest te doen. 

• Kinderen vanaf groep 6 worden geadviseerd om tweemaal per week preventief te testen via 

een zelftest. Wij hopen deze testen binnen te krijgen, maar we weten nog niet wanneer. Het 

is een hele onderneming om alle scholen in Nederland van zelftesten te voorzien.  

• Geef besmettingen van leerlingen en gezinsleden altijd aan mij door. 

• Via Parro geven wij aan u door als er besmettingen zijn. Zoals ik al eerder aangaf doen we 

dat zonder namen te noemen.  

• Bij besmettingen neemt de school contact op met de GGD. Het streven is om de school 

open te houden en de lessen door te laten gaan. Voor de kinderen is dat verreweg het beste. 

Er kan echter een situatie ontstaan dat er te veel besmettingen zijn, waardoor een bouw 

naar huis moet. Voor onze school kan dat ook betekenen dat de hele school thuis onderwijs 

moet krijgen. De leerkrachten zijn hierop voorbereid. De algemene regel is dat bij 3 of meer 

besmettingen per bouw een situatie ontstaat dat de kinderen naar huis moeten. We 

bekijken dan nog wel wanneer de klachten zijn ontstaan.  

De achterliggende weken 
Het onderwijs kon in de achterliggende weken gelukkig gewoon doorgaan. De leerlingen lijken al 

helemaal gewend aan het werken in units. Ook de leerkrachten krijgen het steeds meer in de 

vingers. Door goed af te stemmen met elkaar, nieuwe doelen te stellen en door het geven van 

feedback leren we steeds meer bij. Via Driestar-Educatief worden we daar ook in begeleid. We 

proberen via Parro u steeds op de hoogte te houden van activiteiten die we doen. Op die manier 

komt de informatie via de kortste lijnen bij u binnen.  

De kinderen en 

leerkrachten 

van de 

bovenbouw 

waren blij 

verrast toen ze 

het resultaat 

van de 

verbouwing 

zagen. De 

twee lokalen 

zijn nu met elkaar verbonden en de zittribunes hebben een kleurtje gekregen.   

Het wás een rustige periode wat betreft corona, totdat de besmettingen weer begonnen op te 

lopen.  Een aantal gezinnen en leerkrachten moesten in quarantaine vanwege besmetting in het 

gezin. Waar mogelijk hebben we leerlingen in quarantaine (digitaal) nog wat ondersteuning kunnen 

bieden. We geven het aan u door als er in de bouw van uw kind besmettingen zijn. 
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Nieuwe leerlingen 
We mochten in de afgelopen weken Sarah van den Berg als nieuwe leerling begroeten. Sarah lijkt 

haar draai in de onderbouw al gevonden te hebben. Na de kerstvakantie komt Rhodé van Os bij ons 

op school. Ze mag nu al en aantal keer komen wennen. 

 

De kerstviering 

Evenals vorig jaar is het niet mogelijk om het kerstfeest samen 

met u als ouders te vieren. Graag hadden we dit jaar met z’n allen 

in de kerk het feest gevierd. Dat houden we dan nog steeds te 

goed. Misschien is een gezamenlijke viering met Pasen of 

Pinksteren wel mogelijk. 

We gaan nu het kerstfeest op school vieren. We zullen daar weer 

opnames van maken zodat u toch ook thuis hier iets van terug 

kunt zien. Via de leerkrachten hoort u meer over de verdere 

invulling.    

Zendingsgeld 
In de vorige nieuwsbrief schreven we al over onze 

sponsorleerlingen Will Smith en Bilouchemie, die we steunen met 

ons zendingsgeld. Het zou fijn zijn als kinderen op maandag een 

klein bedragje mee kunnen nemen om zo te sparen voor deze 

sponsorkinderen. Juf Willeke zal voortaan op maandagmorgen in 

de klassen het geld ophalen. Ook gaan we in de school door 

middel van een “meter” laten zien hoeveel we al gespaard hebben. Op deze manier leren we de 

leerlingen hoe we onze verre naasten kunnen helpen.  

Superboek maakt lezen leuk! 
Lezen is leuk! Maar het is ook best moeilijk als je een leesbeperking hebt, zoals blind- of 

slechtziendheid, dyslexie of ADHD. Op superboek.nl van Passend 

Lezen is er voor iedereen een passende oplossing. Je vindt hier de 

leukste en nieuwste kinderboeken in audio, braille of grote letter. En 

het is gratis voor iedereen tot 18 jaar met een 

leesbeperking. Superboeken heeft meer dan 14.000 ingesproken 

boeken op de site staan. Je kunt ze online luisteren of downloaden. 

Met de speler blader je gemakkelijk door het boek, kan je de snelheid 

instellen en voeg je zelf een bladwijzer toe, zodat je weet waar je 

bent gebleven.  

Ga naar www.superboek.nl en schrijf je in bij het kopje 'Lid worden'. 

 

http://www.cbswijngaarden.nl/
http://www.superboek.nl/
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Jeugdgezondheidszorg op school 
Ieder kind verdient een fijne en gezonde tijd op school. Daar zetten we ons samen met ouders voor 

in. Jong JGZ (jeugdgezondheidszorg) helpt ons hierbij door mee te kijken met de groei en 

ontwikkeling van alle leerlingen. Dat doen zij door het aanbieden van gezondheidsonderzoeken. Of 

door het geven van advies op het moment dat jij of je kind vragen hebben. 

Gezondheidsonderzoeken 

 De JGZ volgt de gezondheid van je kind totdat hij/zij 18 jaar is. In de eerste vier jaar gebeurde dat op 

het consultatiebureau. Na deze periode volgt de JGZ de gezondheid van je kind tijdens 

contactmomenten op school. In groep 2 en groep 7 ontvangen alle leerlingen een uitnodiging voor 

een preventief gezondheidsonderzoek. De JGZ kijkt bijvoorbeeld naar: groei/ontwikkeling, gehoor, 

gezichtsvermogen, motoriek, houding, spraak-/taalontwikkeling, gedrag, opvoeding, weerbaarheid 

en functioneren op school. Natuurlijk kun je ook aangeven welke onderwerpen je zelf wilt bespreken. 

Door het gezondheidsonderzoek worden mogelijke aandachtspunten op tijd ontdekt. Jong JGZ geeft 

dan advies. En als het nodig is gaan jullie samen in gesprek over de juiste ondersteuning.  

 

Vragen over de gezondheid van je kind? Stel ze aan het JGZ-team op school!  

Op onze school werkt een vast JGZ-team. In dit team zitten een jeugdarts, jeugdverpleegkundige 

en een assistente. Zij denken graag met jou en je kind mee bij vragen over gezondheid, 

ontwikkeling of opgroeien. Geen vraag is te gek! Je kunt op elk moment een afspraak maken. Het 

maakt niet uit in welke groep je kind zit.  

Contact 

Heb je een vraag voor de jeugdarts of jeugdverpleegkundige op onze school? Mail of bel ons via 

onderstaande gegevens: 

Jeugdarts Abegail Straal:    a.straal@jongjgz.nl    

Jeugdverpleegkundige Joëlle Paans:           jo.paans@jongjgz.nl  

Lees meer over JGZ voor 4-12-jarigen op:   www.jongjgz.nl/4-tot-12-jaar  

 

De Meidenclub - Jong Molenlanden 

De meidenclub is special voor meiden tussen de 10 – 16 jaar die bijvoorbeeld moeite hebben met 

sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, weerbaarheid, voor zichzelf opkomen etc. Door middel van 

de meidenclub willen wij ze graag weerbaarder en sterker maken. We gaan niet alleen hieraan 

werken maar bijvoorbeeld ook kletsen over social media, groepsdruk en pesten. Natuurlijk aan wij 

ook leuke dingen doen zoals knutselen, spelletjes en bijvoorbeeld nagels lakken. 

Er zullen af en toe gasten aansluiten die iets komen vertellen, je kunt hierbij denken aan de politie 

maar ook bijvoorbeeld een schoonheidsspecialiste die met de meiden wat leuks gaat doen. Kortom; 

elke avond zal er anders uitzien. 

De meidenclub start om 18.30 uur en we sluiten rond 20.00 uur weer af. De meidenclub vindt 

plaats in het jeugdhonk in Nieuw-Lekkerland (Planetenlaan 78A). 

 

http://www.cbswijngaarden.nl/
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Aanmelden of meer informatie aanvragen over de meidenclub kan via info@jongmolenlanden.nl 

of door te bellen/appen naar 06-34544641, Lucy van de Beek, Jongerenwerker Jong Molenlanden/ 

Stichting Welzijn Molenlanden 

Van de leerplichtambtenaar 
De afgelopen week heb ik een kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe leerplichtambtenaar 

Marieke den Besten.  Op haar verzoek deel ik als extra bijlage een informatiebrief.  

Advent 
Graag wil ik deze nieuwsbrief afsluiten met Advent. Dit woord komt van het Latijnse woord 

‘adventus’ en betekent ’de komende of komst’. ‘God komt naar ons toe’. Wij denken aan de komst 

van Jezus, de Zoon van God die kwam als mens in deze wereld om zoeken en zalig te maken wat 

verloren is. (Lukas 19:10). Deze boodschap van hoop geef ik heel graag door.  

Ik wens u een goede, hoopvolle advent periode. 

Namens het team, 

Jaco Offermans 
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