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Aan de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen,
We zijn alweer in de laatste week voor de herfstvakantie gekomen… Er komt veel op ons en op de
kinderen af in deze tijd. Fijn dus om straks even lekker een weekje vakantie te hebben.
Lied van de maand. We starten in oktober met het lied van de maand. Dat zijn dit keer Psalm 150: 1
en 2 ‘Loof God, loof Hem overal’ uit het liedboek van 2013 en ‘‘k Heb Jezus nodig’ uit de bundel
Hemelhoog no. 299. In de groepen worden deze liederen geoefend en aan het eind van de maand
zullen deze liederen ook in de diverse kerken van Alblasserdam in de kerkdienst gezongen worden.
Kinderboekenweek. Met de kinderboekenweek gaan we terug in tijd. Bij de start begonnen we met
een puzzel: Elke klas raadt welke peuterfoto bij welke juf of meester hoort. De klas die de meeste
foto's goed geraden heeft, wint wat lekkers uit een ouderwetse snoeppot. Nou, het viel niet altijd
mee! Bij de onderbouw heeft groep 1/2a gewonnen, bij de middenbouw groep 6a en bij de
bovenbouw groep 7/8. Gefeliciteerd!
Ook hebben we het lied 'En toen?' gezellig met alle groepen op het schoolplein gedanst. In het
fotoalbum 2020/2021 kunt u het dansfilmje bekijken.
Coronavirus. Helaas blijken de huidige maatregelen om besmettingen te voorkomen niet voldoende
uitwerking gehad te hebben. De besmettingen en ziekenhuisopnames stijgen nog steeds. Om met
elkaar het virus te overwinnen moeten we de maatregelen heel strikt opvolgen. Indien een gezinslid
van een leerling koorts heeft of een vastgestelde besmetting, mag deze leerling niet naar school. Het
is verstandig als een gezinslid verdacht wordt van een besmetting, en op de uitslag van de test wacht,
de leerling ook thuisblijft. Dit om geen enkel risico te lopen.
Dit is een belangrijk onderdeel van de algemene regels. Vanavond, dinsdag 13 oktober, worden er
nieuwe maatregelen afgekondigd door het kabinet. Volgens wat al is uitgelekt zullen deze
maatregelen waarschijnlijk geen directe invloed hebben op het basisonderwijs. Indien er een
uitwerking van de maatregelen het basisonderwijs wel raakt, informeren we u daar zo spoedig
mogelijk over via Parro.
Diverse collega’s zijn in de afgelopen weken getest op het Coronavirus. Gelukkig, tot op heden,
zonder dat een besmetting werd vastgesteld. Tijdens de wachttijd tussen test en uitslag mag een
leerkracht niet op school komen. Dit kan reden zijn dat een klas zonder leerkracht is. Indien geen
vervanging voorhanden is, wordt deze groep naar huis gestuurd. Wij vinden dit een uiterst moeilijk
besluit, maar op dit moment kunnen wij niet anders. Door de coronamaatregelen heel serieus te
nemen verkleinen we het risico hierop. Laat uw aandacht hiervoor ook in de herfstvakantie niet
versloffen. Het virus heeft geen vakantie! Wij rekenen op uw medewerking.
Parro. Tot nog toe informeren wij u meestal via Parro en via mail. Als school hebben we voor Parro
gekozen. Parro is een eenvoudig systeem om informatie te delen. Veel ouders hebben Parro ook als
app op hun telefoon. Na de herfstvakantie worden berichten over het Coronavirus, over onverwacht
‘vrije’ dagen voor leerlingen e.d. alleen via Parro gedeeld. Wij vragen u dan ook om de Parro app te

installeren. Voor vragen hierover kunt u terecht bij Marianne Krabbendam. Indien u bezwaar hebt
tegen de Parro app op uw telefoon, dan kunt u Parro ook via uw computer openen. Overigens blijven
wij mail wel gebruiken voor het delen van informatie betreffende individuele leerlingen.
Adviesgesprekken VO. Na de herfstvakantie worden ouders van leerlingen uit groep 8 uitgenodigd
voor een adviesgesprek waarin het voorlopige advies VO wordt gegeven. Op grond van dit advies
kunnen ouders samen met hun kind op zoek gaan naar een passende school voor voorgezet
onderwijs. Ouders worden hiervoor individueel uitgenodigd.
VO markt. Deze stond gepland voor 5 november. Gezien de huidige ontwikkelingen rondom het
coronavirus kan deze niet zoals andere jaren doorgaan. Er wordt hard gezocht naar en gewerkt aan
een alternatieve manier van voorlichting op het gebied van voortgezet onderwijs. Wij hopen u
hiervan spoedig meer te kunnen berichten.
Kerstvieringen. Het wordt heel spannend hoe we dit jaar Kerst gaan vieren met de kinderen. Kerst in
de Ichthuskerk zoals we gewend zijn, zit er op dit moment niet in. Hoe we dit gaan oplossen is nog
onderwerp van gesprek.
Kaboutersport. De scholen zijn weer begonnen. Dat betekent dat de kaboutersport binnenkort weer
van start gaat. Het ABC-Team organiseert ieder jaar de kaboutersport voor alle kinderen die in groep
1/2 van het basisonderwijs zitten. Meester Noah & Laurens verzorgen in samenwerking met trainers
van verenigingen uitdagende lessen. Door gebruik te maken van aangepaste materialen, regels en
veldjes zal er bij de kinderen meer succesbeleving zijn. In de bijlage staat de bijgevoegde flyer met de
informatie over de kaboutersport.
Bijlage:
- Flyer kaboutersport
Agenda:
Maandag 19 oktober t/m
vrijdag 23 oktober
Maandag 26 oktober t/m
vrijdag 30 oktober
Woensdag 4 november
Donderdag 5 november
Donderdag 19 november
Vrijdag 4 december

HERFSTVAKANTIE
Adviesgesprekken groep 8

Vanaf 12.00 uur

Dankdag
Presentatie nieuwe zendingsdoel voor de kinderen
Lesvrije middag – de kinderen zijn ’s middags vrij
Sinterklaas – Continurooster tot 14.00 uur

Een hartelijke groet, mede namens het team & de directie,

Marianne Krabbendam

Maandag 26 oktober
om 8.30 uur
verwachten wij de
kinderen weer op
school.

Fijne herfstvakantie allemaal!

