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NIEUWS VANUIT DE DIRECTIE:
Vorige week rond deze tijd zaten wij met het hele team
in de bossen van Dorst. Buiten in de natuur en spelen
waren de onderwerpen die centraal stonden, tijdens
deze 2 dagen.
We hebben als team ervaren hoe het is om buiten in
de natuur activiteiten te doen, vuur te maken, lessen te
integreren in de natuur, te spelen en heel veel inspiratie
opgedaan wat we op school met de kinderen de
komende periode gaan uitvoeren.
Zoals u al gemerkt heeft en waarschijnlijk al gehoord
van de kind(eren) thuis, gaan we dagelijks naar buiten
om te spelen en te leren.
Aangezien we de herfst ingaan is het verstandig op
regenachtige dagen laarzen en regenkleding aan te
doen of mee te geven.
Groeten Lieke Gruyters

THEMA: EFFEN
TERUG IN DE TIJD
Dit thema is gekoppeld aan de het
thema van de kinderboekenweek:
EN TOEN
In dit thema gaan we terug in de
tijd. Elke unit gaat het hebben
over de geschiedenis wat aansluit
bij de doelgroep; van jong en oud
tot aan jagers/boeren, romeinen
en onderzoeken hoe Nederland is
ontstaan?

SINTERKLAAS COMITÉ EFFEN
OPROEP: Wie komt ons helpen?
We zijn op zoek naar vrijwilligers die ons team
willen versterken.
We komen 2x per jaar bij elkaar.
1x in de eerste week van November.
1x in de tweede week van December.
Het Sinterklaas Comité van Effen, zorgt ervoor dat we op de basisschool een
leuk Sinterklaasfeest kunnen vieren op 5 december.
Graag willen we ook een beroep doen op vrijwilligers die in de week van
21 t/m 28 november een collecte ronde willen lopen of fietsen op Effen om
deze traditie in ere te houden.
Voor meer vragen kun je terecht bij:
Lian Somma 0642653128 of liannuiten@gmail.com
Caroline Bindels 0681656588 carolinebindels@icloud.com

CORONA:

Tijdens de persconferentie is
bekend gemaakt dat kinderen tot en
met 12 jaar bij milde klachten niet
langer getest hoeven te worden op
het coronavirus.
Een aantal maatregelen zijn
versoepeld, voor kinderen in het basisonderwijs geldt
vanaf nu:
• Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus,
neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende
hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar de
kinderopvang of naar de basisschool. Het kind hoeft
niet getest te worden op corona. Dit geldt niet als
het kind een nauw contact is van iemand die corona
heeft. Of als het kind bij iemand woont die koorts
heeft of benauwd is. Dan moet hij of zij thuisblijven.
• Heeft het kind andere klachten, die bij COVID-19
kunnen passen, zoals koorts, benauwdheid of
(meer dan incidenteel) hoesten, dan moet hij of zij
thuisblijven tot de klachten 24 uur over zijn. Het
kind hoeft niet getest te worden op corona, tenzij
hij of zij ernstig ziek is. Neem dan contact op met de
huisarts.

• Heeft het kind of iemand binnen zijn/
haar huidhouden koorts en/of benauwdheid? Dan
blijft iedereen in het huishouden thuis.
• Als iemand in het huishouden positief is getest op
COVID-19, blijft iedereen in het huishouden thuis.
Krijg het kind klachten? Maak een afspraak voor een
coronatest.
• Komt het kind terug uit een gebied dat een oranje
of rood reisadvies heeft vanwege corona of krijg
je een notificatie met de Coronamelder-app,
dan gelden voor kinderen tot en met 12 jaar de
bovenstaande adviezen. Zij mogen wel naar school
of de kinderopvang. Voor iedereen ouder dan 12
jaar geldt dat ze na terugreis uit een oranje of rood
gebied of na melding van de coronamelder-app 10
dagen thuis moeten blijven (quarantaine).
• Een test voor kinderen met milde klachten is
overigens niet verboden: ze mogen zich nog steeds
laten testen, maar het hoeft niet.
Door deze maatregelen zullen onze leerlingen veel
minder verzuimen dan vorige weken verwacht werd.
In de bijlage nog een brief hoe de school handelt wanneer
blijkt dat een leerling, een ouder of een medewerker
positief is getest op COVID-19delen

ONTWERPATELIER SPEELPLAATS:
We gaan het schoolplein vergroenen en willen hier graag met ouders en
buurtbewoners samen een plan voor maken.
Wie heeft er zin om hier over mee te denken.
Donderdag 29 oktober van 16.00 tot 17.30 gaan we hier samen op school
over brainstormen. Mocht u zin hebben om aan te sluiten, kunt u zich
aanmelden bij: lieke.gruyters@inos.nl (i.v.m Corona is er helaas maar plaats
voor een aantal plaatsen dus vol=vol)

GEZOCHT:
Biebouders voor de vrijdag
1 keer in de 2 a 3 weken
van 8.30u tot ongeveer 9.30u

