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Belangrijke data & mededelingen
Donderdag 1 oktober

Oudergesprekken.

Donderdag 8 oktober

Voorleeswedstrijd groepen 7 en 8.

Vrijdag 9 oktober

Afsluiting kinderboekenweek.

Woensdag 14 oktober

Clusterdag 6-7-8.

Vrijdag 16 oktober

Afscheid juf Elly (is verzet vanwege privé-omstandigheden naar 16-10)

Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober

Herfstvakantie.

Vrijdag 30 oktober

Creatief kwartier 1/2A.

Vlasgaard algemeen

Ouderhulp
Ondanks dat we op dit moment geen ouderhulp in de school mogen ontvangen, willen we toch graag even
aandacht vragen voor alle ouderhulp die we op een andere manier wel krijgen!
We zijn heel blij met de ouders, die ‘op afstand’ helpen bij het organiseren van activiteiten en ook met de
ouders, die een bijdrage leveren door bijvoorbeeld materialen beschikbaar te stellen.
Bedankt daarvoor en we hopen dat we in deze lastige tijd op uw bijdragen mogen blijven rekenen!
Zieke leerlingen
De afgelopen weken hebben we al te maken gehad met kinderen met verkoudheidsklachten, die thuis
moesten blijven of kinderen zonder klachten, die thuis waren vanwege een ziek gezinslid. Om te voorkomen dat kinderen veel missen van school willen we streven naar de volgende aanpak:
Wanneer kinderen zijn ziekgemeld zal er op de tweede dag door de leerkracht contact met u worden opgenomen. Samen met u zal worden ingeschat of het wenselijk is om werk voor thuis te krijgen. In sommige
gevallen zijn de kinderen helemaal niet in staat om schoolwerk te maken, begrijpelijk! Maar in sommige
gevallen kan dit wel. We doen dit in samenspraak met u als ouder. Mocht er geen contact zijn geweest,
maar is het toch wenselijk om werk voor thuis op te halen? Schroom niet om hierover contact op te nemen met de groepsleerkracht en te overleggen!
Ook hebben we helaas al te maken gehad met zieke leerkrachten of leerkrachten, die getest moesten worden. Tot nu toe was er steeds nog een vervanger beschikbaar. Maar dit wordt steeds lastiger. We proberen uiteraard in alle gevallen eerst een vervanger te vinden of intern te schuiven. Als dit niet lukt, zullen
we de eerste dag zelf de leerlingen opvangen en dit betekent een groep opsplitsen. In het uiterste scenario zullen we een groep naar huis moeten sturen. Dit zal nooit achtereenvolgende dagen dezelfde groep
zijn. We zullen dan ook intern schuiven met leerkrachten om deze overlast per groep zo veel mogelijk te
beperken.
Trakteren
Wanneer de kinderen jarig zijn, mogen zij trakteren op school. We vragen u om een voorverpakte traktatie
mee te geven i.v.m. Corona. We bedoelen dan niet een zelfgemaakte traktatie die u zelf verpakt, dat mogen we niet toestaan.
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Hoofdluiscontrole (herhaling)
We kunnen de hoofdluiscontrole op school helaas niet door laten gaan vanwege de Corona-maatregelen.
Vandaar dat we u vragen om uw kind regelmatig te controleren. Ook is het fijn wanneer u neetjes/hoofdluis
constateert om dit even te melden bij de leerkracht. De leerkracht zal dan zorgen dat andere ouders binnen
het cluster geïnformeerd worden middels het ouderportaal, zodat u hier extra alert op kunt zijn.

Vlasgaard personeel
Anita Bus groep 1/2AM
Juf Anita is inmiddels bijna hersteld van haar elleboog- en polsklachten. Ze is afgelopen week al een paar
keer komen kijken in de groep. Tot aan de herfstvakantie is juf Mirte volledig in de groep, maar zal ook juf
Anita waar het kan gaan meedraaien. We hopen dat na de vakantie juf Anita weer volledig gaat starten. Dat
betekent dat zij er is op woensdag, donderdag, vrijdag en Mirte op maandag en dinsdag.
Administratief medewerker
Els van Dooren, onze administratief medewerker is langdurig met ziekteverlof. Zij wordt
de komende periode vervangen door Corin van Hintum. Hieronder stelt zij zich aan u
voor:
Ik ben Corin van Hintum en woon samen met mijn man en dochter van 23 in Herpen.
Onze zoon van 25 woont al enkele jaren samen met zijn vriendin.
Ik neem tijdelijk de administratieve taken van Els op me. Ik ben zelf al jaren als administratief medewerkster actief op verschillende basisscholen van Optimus onderwijs, dus ik
ken de klappen van de zweep. Wellicht ziet u mijn naam wel eens in berichten of mails
verschijnen.
Contactpersonen
Op onze school zijn er 2 schoolcontactpersonen. Dat zijn juf Darlene
en juf Geranne. De schoolcontactpersonen zijn ook dit jaar langs de
groepen gegaan om zich voor te stellen en om informatie te geven
over hetgeen ze voor de kinderen kunnen doen. Elke ouder of elke
leerling kan een beroep op een van hen doen. Zij zijn er voor problemen van verschillende aard. Meestal kunt u of uw kind bij de groepsleerkracht, IB-er of directeur terecht. Soms zijn er problemen, waarover u of uw kind met iemand anders wil praten. Zo’n gesprek met de
contactpersoon wordt vertrouwelijk behandeld.
In overleg met een van de schoolcontactpersonen wordt bekeken wat
er gedaan kan worden of wie kan worden ingeschakeld om tot de
best mogelijke oplossing te komen. Als het nodig mocht zijn, wordt
een probleem of klacht doorverwezen naar de klachtencommissie of
naar de vertrouwenspersoon van het bestuur.

Leren van personen van vroeger
30 september – 11 november
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Jeelo

Het project ‘Zorgen voor jezelf en anderen’ is vorige week afgesloten. Bij dit thema ontvingen alle leerlingen namens de SOR een mooie bidon. Dankjewel daarvoor! Tijdens de afsluiting hebben we met z’n allen ons nieuwe Vlasgaard-lied gezongen: ‘Hee doe je mee, mee met de Vlasgaard, want Vlasgaard is oké!’
Jullie hebben het thuis vast al gehoord!
Het volgende project gaat over ‘Leren van personen van vroeger’’. Veel personen uit de Nederlandse geschiedenis hebben nog steeds een belangrijke invloed op ons huidige dagelijks leven. Ze hebben een uitvinding gedaan of gestreden voor iets waar wij nu nog steeds veel plezier van hebben. Maar er zijn ook
fouten gemaakt. Daar kunnen wij van leren en er zo voor zorgen dat dat niet meer gebeurt.
Het doel van dit project is dat kinderen met bewondering of verwondering kijken naar personen van vroeger, dat zij daar zelf een kritische mening kunnen vormen en dat ze deze vervolgens durven te uiten.
De Kinderboekenweek van dit jaar heeft als thema EN TOEN? Ook hier gaan we terug in de tijd. Boeken
brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken samen het verleden door het lezen van boeken! Vanochtend hebben we samen de kinderboekenweek en het nieuwe thema geopend.

