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BELANGRIJKE  

DATA: 

Maandag 19-10-2020  
t/m  

vrijdag 23-10-2020 
Herfstvakantie 

Maandag 26-10-2020 
(Extra) studiedag; 

Leerlingen van de SO-
locatie zijn vrij. 

Vrijdag 06-11-2020 
Studiedag;  

groepsdynamische  
werken. 

Leerlingen zijn vrij. 

Maandag 07-12-2020 
Schoolverlatersgesprek-

ken groep 8  
(leerlingen van groep 8 

zijn vrij) 

EN NU VERDER…. 
U heeft de berichtgeving rondom de aangescherpte corona maatregelen uiteraard meegekre-

gen. Wij hanteren deze nieuwe richtlijnen en zullen eventueel aanpassingen doen mocht dit 

nodig zijn. U heeft een aparte brief ontvangen over de ventilatie in de school. We hebben 

laten onderzoeken of we voldoen aan de criteria en dat doen we gelukkig. 

We zijn blij dat we niet meer hoeven te discussiëren over het wel/niet thuis houden van 

kinderen met verkoudheidsklachten en zien de kinderen graag volledig naar school gaan 

mits zij koortsvrij zijn. Uiteraard zorgen de verkoudheid bij de kinderen, en het jaargetijde 

voor verkoudheidsklachten bij het onderwijsteam. Het personeel mag dan niet komen wer-

ken en dit leidt helaas tot het verzoek om kinderen thuis te houden. We willen u danken voor 

het begrip en waarderen het enorm dat u er alles aan heeft gedaan en wilt doen om hieraan 

mee te werken. Wij hopen dat we allemaal gezond en aanwezig blijven. 

Wel blijven we scherp toezien op het wassen/ontsmetten van de handen, geen handen 

schudden, hoesten/niezen in onze elleboog, ventileren van de ruimtes, schoonmaak van 

lokalen en bewaren van de 1,5m. afstand. 

KINDERBOEKENWEEK: EN TOEN? 
Op dit moment is de kinderboekenweek in 

volle gang. U heeft hier vast al wat via uw 

kind en/of de media van meegekregen. 

Het thema dit jaar is: En toen? De kinder-

boekenweek is bedoeld om het lezen bij de 

kinderen te bevorderen en wij willen dan 

ook graag nogmaals het belang van (voor) 

lezen benadrukken en hopen dat u gere-

geld samen met uw kind nog eens een boek leest...  

Normaal gesproken sluiten wij de kinderboekenweek af met een ouder-inloopavond. Tij-

dens deze avond was er in de school een speurtocht voor de kinderen georganiseerd en was 

er voor de volwassenen een gezellig samenzijn en de mogelijkheid om een kijkje te nemen 

in alle klassen.  Helaas gaat deze avond niet door en sluiten wij de kinderboekenweek met 

de kinderen tijdens de reguliere schooltijd af.  

Wel geven wij een muurkrant uit waarbij elke klas een pagina zal vullen met de invulling die 

zij aan de kinderboekenweek hebben gegeven. Deze zal vrijdag 9 oktober bij u terecht ko-

men en geeft zo een beetje een inkijk in het thema. 

We wensen u en uw kind veel leesplezier en geniet van dit prachtige geschiedenisthema en 

de fantasie die dit met zich meebrengt. 
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… MET ‘GEWOON’ DOEN. 

Naast deze nieuwsbrief heeft u ook het Controle formulier gegevens ontvan-

gen. We zouden u willen vragen om hierop alleen eventuele wijzigingen aan te 

geven en dit formulier dan met uw kind mee terug te geven naar school, zodat 

wij alle  juiste (contact) gegevens in ons bezit hebben. Uiteraard mag u deze 

wijzigingen ook telefonisch en/of via de mail doorgeven. 

Als het goed is heeft u in inmiddels op één van de ouderavonden en/of via uw 

kind de schoolgids in het bezit. Mocht dat niet het geval zijn geef dit dan gerust 

even aan op datzelfde controleformulier. We zorgen er dan voor dat de school-

gids alsnog uw kant op komt. 

In de laatste alinea van deze nieuwsbrief willen wij u nogmaals danken voor 

uw medewerking bij afwezigheid van de meester/juf en begrip t.a.v. annule-

ren/wijzigingen van de ouderavonden/contactmomenten op school. Mochten 

er voor u hierover nog vragen/opmerkingen zijn neem dan gerust contact met 

ons op.  

Blijf gezond en pas op elkaar! 

Namens het team SO De Glind, 

DJ de Jong (Locatiedirecteur) 

jong@donnerschool.nl  

 

‘Je kunt alleen tijd verspillen als je vergeet er van te genieten!’ 

NIEUW MEUBILAIR NA DE HERFSTVAKANTIE 
Na de herfstvakantie zal er in alle klassen nieuw meubilair worden geplaatst. We hebben dit in elke klas de afgelopen tijd geregeld 

besproken en/of zelfs al geoefend met het huidige meubilair. Mogelijk dat u dit zelf ook al was opgevallen tijdens een ouderge-

sprek of het halen/brengen van uw kind. 

Elk kind krijgt een individuele werkplek met stoel gericht op het digibord (de zogenaamde bus opstelling). Doordat dit driehoeki-

ge tafels zijn is het mogelijk om deze in elke gewenste werkvorm te plaatsen. De tafels hebben in alle lokalen een vaste hoogte en 

daarom is de stoel in hoogte verstelbaar en op de juiste hoogte af te stellen, zoals hier getoond:   

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

Daarnaast zal er om het digibord in de vorm van een halve maan een instructietafel met krukjes staan en zijn er achterin de klas 

nog een aantal individuele afgeschermde werkplekken. Hierdoor worden de mogelijkheden om in verschillende werkvormen les 

te geven groter. Ook komen er in elke klas nieuwe kasten(wanden). 

Alles zal in vooral wit, antraciet, azuurblauwe en esdoorntinten worden geleverd en dit zal voor een heerlijke frisse uitstraling 

zorgen.  

We gaan dan ook de vrijdag voor de herfstvakantie deels met de kinderen en ook na schooltijd zorgen dat de gehele locatie leeg 

en/of ingepakt is. Vervolgens komt de meubelleverancier alles plaatsen in de vakantie en gebruiken wij maandag 26 oktober 

(extra studiedag) om alles in te richten, zodat we dinsdag 27 oktober compleet in het nieuw het onderwijs weer zullen hervatten. 

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

