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Nieuws Oudervereniging 

De Oudervereniging heeft vorige maand 

vergaderd om te onderzoeken hoe zij de 

school in coronatijd zo goed mogelijk kan 

ondersteunen.  

 

Door corona kunnen momenteel tal van 

activiteiten niet doorgaan omdat er 

nauwelijks volwassenen worden toegelaten in school. Dat is heel lastig en vervelend. Maar onze 

Oudervereniging is creatief en dat leidt tot mooie initiatieven. Zo wordt er gewerkt aan een 

alternatief sinterklaasfeest. Bovendien zien we ook mogelijkheden om met eigen mensen van elke 

klas een groepsfoto te maken. De Oudervereniging helpt hierbij.  

We blijven met elkaar in gesprek om er een zo mooi mogelijk jaar van te maken. 

 

Wist je trouwens dat de Oudervereniging onlangs twee keer een mooie bos bloemen heeft 

verstuurd naar medewerkers van school die het privé even niet makkelijk hebben? Wij, als team 

van onze school, zijn blij met onze Oudervereniging! 

 

Binnenkort volgt het verzoek van de Oudervereniging aan alle ouders/verzorgers om de jaarlijkse 

bijdrage te voldoen. Nu er allerlei activiteiten niet kunnen doorgaan, heeft de Oudervereniging 

het bedrag eenmalig verlaagd van € 28,50 naar € 20,00. Wij ondersteunen dit verzoek van harte! 

________________________________________________________________________________ 

Aandacht voor acceptatie 

In de week van 5 tot en met 9 oktober is op school aandacht 

besteed aan acceptatie en sociale veiligheid van ieder mens, 

ongeacht seksuele geaardheid. In deze week wordt er in 

Haarlemmermeer veel aandacht gevraagd voor diversiteit en 

acceptatie van alle inwoners. Een symbool dat iedereen wel 

kent, is het regenboogzebrapad in hartje Hoofddorp. In 

aansluiting hierop heeft onze school een paar prachtige 

regenboogspeelballen en regenboogelastieken gekregen. Ze 

worden gebruikt om kinderen op een speelse manier te leren 

een tolerante houding te ontwikkelen richting elkaar.  
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Ingeloot voor schoolfruit 

Ook dit jaar is onze school ingeloot voor het Europees 

schoolfruitproject. Vanaf 9 november tot half april ontvangt onze 

school voor alle kinderen drie keer per week heerlijk fruit en gezonde 

groenten. Het doel van dit Europees project is om een gezonde 

levensstijl en een gezond voedingspatroon te bevorderen. Het zou 

ontzettend leuk zijn als ouders/verzorgers hierbij aansluiten door op 

de overige twee dagen gezonde tussendoortjes mee te geven. Wat 

zeker ook bijdraagt aan een gezond voedingspatroon is het vervangen 

van de bekende drinkpakjes (chocomel, wicky, etc.) door bijvoorbeeld 

melk of water in een beker. Bijkomend voordeel is dat hierdoor veel 

minder verpakkingsmateriaal in het milieu terechtkomt. 

 

________________________________________________________________________________ 

Coronamaatregelen: handhaving controleert bij school 

Corona woedt onverminderd voort. Het aantal 

besmettingen in Nederland verveelvoudigt. De 

voorspelde tweede golf is helaas een feit. Reden 

voor ons om strak vast te houden aan de 

coronamaatregelen die we al eerder hebben 

afgekondigd: 

- zo min mogelijk ouders in school; 

- hygiënemaatregelen streng naleven; 

- bij klachten en/of contact met mensen met covid:  

  blijf thuis; 

- looproutes voor volwassenen in school; 

- anderhalve meter afstand houden. 

De anderhalve meter afstand is buiten ook een verplichting. Wacht je buiten op je kind, houd dan 

anderhalve meter afstand van andere ouders. De gemeentelijke handhaving heeft onze school 

bezocht en aangekondigd dat zij hierop gaan letten en zo nodig corrigerend optreden dan wel 

boetes uitdelen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee! 

________________________________________________________________________________ 

Te laat/afspraken buiten schooltijd 

Het is ons opgevallen dat een groeiend aantal kinderen te laat op school komt. Het heeft vast te 

maken met het feit dat ze steeds moeilijker uit hun bed te krijgen zijn. Fijn dat de herfstvakantie 

nu begint, dan kunnen ze een beetje bijslapen.  

Laten we afspreken dat na de vakantie iedereen weer gewoon op tijd komt. 
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Verder willen we je nogmaals oproepen om afspraken met orthodontisten, logopedisten, 

huisartsen, tandartsen, etc. zoveel mogelijk na schooltijd te maken. Anders missen kinderen 

kostbare lestijd. 

Bijzondere feestdagen 

Er zijn veel meer feestdagen dan we denken. In deze rubriek worden diverse feestdagen toegelicht 

die voor sommigen van ons belangrijk zijn. Het is leuk om dit van elkaar te weten. Zo leren we 

elkaar beter kennen. Deze keer de feestdagen die in oktober plaatsvinden. 

 

Vandaag is de laatste dag van Soekot (loofhuttenfeest). Tijdens dit Joodse feest 

dat 7 dagen duurt, wordt herdacht dat de Israëlieten in de woestijn hebben 

rondgetrokken. Daarnaast is Soekot ook een oogstfeest om te vieren dat de 

laatste oogst voor de winter is binnengehaald. 

 

Op 10 en 11 oktober wordt Simchat Thora gevierd. Op dit Joodse feest wordt  

gevierd dat de Joden de Thora (wet) hebben en dat ze deze op deze dagen 

precies uitgelezen hebben (jaarcyclus).  

 

Op 29 oktober wordt de geboortedag van de profeet Mohammed gevierd.  

Tijdens deze dag worden in de moskee en thuis soms gedichten voorgedragen en 

verhalen verteld over Mohammed.  

 

Op 31 oktober wordt in verschillende Protestantse kerken stilgestaan bij 

hervormingsdag. Deze dag staat in het teken van Maarten Luther die in op 31 

oktober 1517 via 95 stellingen bezwaar maakte tegen hoe er in de Rooms-

Katholieke kerk werd omgegaan met bepaalde situaties.  

_____________________________________________________________________________ 

Agenda  

10 t/m 18 oktober   herfstvakantie 

28 oktober   studiedag (kinderen vrij) 

30 oktober   groep 5/6 naar kinderboerderij 

30 oktober   installatie schoolkinderraad  

 


