
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nieuwe richtlijnen RIVM 
Het RIVM heeft het beleid voor kinder-
dagverblijven en scholen aangepast na 
overleg met het Outbreak Management 
Team (OMT). Kinderen tot zes jaar 
hoeven niet langer thuis te blijven als 
ze verkouden zijn. We moeten 
leerlingen, dus ook kleuters, die koorts 
hebben nog wel de toegang weigeren. 
Die richtlijn geldt ook voor kinderen 
met een gezinslid dat klachten heeft die 
aan het coronavirus doen denken. 
Voor kinderen tussen nul en vier jaar 
was het advies al dat ze met een 
snotneus en zonder koorts gewoon 
naar hun kinderdagverblijf mochten. 
Dat geldt nu dus ook voor kinderen tot 
zes jaar. 
 
Taalondersteuning aan vluchtelingen 
In Nieuwendijk wonen enkele 
vluchtelingengezinnen met kinderen 
tussen 4 en 12 jaar. In de 
zomervakantie missen zij de input van 
de Nederlandse taal, die voor hen juist 
heel belangrijk is. Ook kennen ze nog 
niet zoveel andere kinderen om mee te 
spelen en gaan ze niet op vakantie. 
Misschien heeft u tijd om in de 
maanden juli en augustus wekelijks met 
deze kinderen taalactiviteiten te doen, 
zoals voorlezen, samen lezen of 
spelletjes doen? Aanmelden kan bij 
Rianne Dekker: 
coordinatienieuwkomers@destroming.
eu.  
Dan probeert zij u te koppelen aan een 
gezin. U wordt geholpen met wat u met 
de kinderen kunt doen. Geef aan bij uw 
aanmelding welke weken u beschikbaar 
bent en hoeveel keer per week u wilt 
helpen.  
 

Huiswerk 
Groep 5a & 5b: 
09-07: tafeltoets tafels  1 t/m 10 
 
Blazersklas 
Thuis oefenen: het liedje ‘The Old 
Castle’. 
 
Gevonden 
Gymschoenen van Sketchers S-Lights 
met legerprint, maat 34. Deze liggen nu 
in de iets-kwijt-kist. 
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Groep 1-2 
-De kleuters werken over het laatste 
thema uit schatkist, thema “Afsluiting”; 
dit gaat over het eindigen van het 
schooljaar.  
 
Schoonmaak groep 1-2 
Vooraankondiging: 
Voor wat betreft de schoonmaak bij de 
kleuters, dat gaat een beetje anders 
dan vorige jaren i.v.m Corona. We 
willen vrijdag 10 juli het speelgoed en 
de spelletjes meegeven aan de 
kinderen. We zouden het erg fijn 
vinden als ouders dat thuis willen 
schoonmaken. Ook is iedere 
kleutergroep op zoek naar ouders die 
poppenkleding, gordijntjes, 
kijktafelkleden en/of verkleedkleren 
willen wassen. Wilt u dat aan de 
betreffende juf laten weten? We 
ontvangen de schone spullen graag op 
maandag 13 juli terug. Wij hopen van 
harte op uw medewerking.  Dit jaar is 
er geen schoonmaakavond met ouders 
op school,  de kleuterjuffen zorgen er 
zelf voor dat het meubilair wordt 
schoongemaakt. Alvast bedankt, 
namens de kleuterjuffen. 
 
Gymlessen 
Heel hartelijk dank aan meester Mark 
en juf Kendra: wat een ontzettende 
leuke ‘natte’ gymlessen hebben jullie 
verzorgd! Dikke pret! 
 
Rapport 
Graag zien we komende week alle 
rapporten weer terug op school, zodat 
we deze weer in orde kunnen maken. 
A.s. maandag 29 juni om 16.00 uur 
wordt de Parro-app opengezet en kunt 
u zich inschrijven voor de telefonische 
rapportgesprekken op woensdag 8 juli 
en donderdag 9 juli. 
De rapporten geven wij mee op 
maandag 6 juli. 
 
Groepsindeling 
Bij deze Infoboog ontvangt u ook de 
groepsindeling voor het komende 
schooljaar. 

Kernwaarde komende week: 

Eerlijk 

 

Agenda 
29-06:  -Alle leerlingen vrij 
              -Kennismaking nieuwe kleuters 

-Vanaf 16 uur Parro-app open  
06-07: Rapporten mee naar huis 
8+9-07: Telefonisch rapportgesprek 
09-07:  Wisseluurtje 
15-07: Juffen-/meesterdag 
 
 
 
  

Lied van afgelopen week 
Opw.4: Is je deur nog op slot? 

https://www.youtube.com/watch?v= 
 

Maandag 29 juni 
zijn alle leerlingen vrij. 

 
 
 

 
& VV Altena:  

4 tegen 4 toernooi 

Woensdag 1 juli a.s. wordt er in 
samenwerking met vv Altena een 4 

tegen 4 toernooi georganiseerd. 
Wil jij meedoen met dit toernooi? 

Schrijf je dan zo snel mogelijk in via 
sjorssportief.nl 

 
Waar: VV Altena 
Tijd: 15.00 uur tot 17.00 uur 
Wat:  Gemengd Voetbaltoernooi 
Wie: Alle leerlingen van de 

basisscholen uit Altena 
Er wordt gezorgd voor wat lekkers bij 
het sporten. We spelen op kunstgras 

dus neem de juiste schoenen mee om 
te voetballen. Zien wij jullie daar?  

Wij hebben er alvast heel veel zin in! 
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