
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief nummer 1 

 

Gezellige kennismaking en informatieoverdracht 

tijdens de informatieavond!  

 

De informatieavonden zijn achter de rug. Na een gezellige kennismaking werd uitgelegd hoe het 

schooljaar er in grote lijnen uit zal gaan zien. Uiteraard was er ook ruimte om vragen te stellen.                             

Er was een goede opkomst en hiermee een goede start van dit schooljaar.                          

 

 

 
Beste ouders, 
 
In deze nieuwsbrief kunt u alles lezen over wat er zich in de afgelopen periode op school 
heeft afgespeeld en wat er in de komende periode gepland staat.     
 
Veel leesplezier!       
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De Kiss + Ride zone wordt nu op de juiste manier gebruikt                               

Dank voor de medewerking! 

 
De Kiss en Ride zone wordt nu op de juiste manier gebruikt.                                                                                              

Dank voor de medewerking!  

Schoolcontactpersonen en de week tegen het pesten 
Vandaag hebben wij in de groepen 4 t/m 8 verteld over onze taak als schoolcontactpersoon.  
Wij, Mirjam (foto links) en Brechtje (foto rechts) zijn de schoolcontactpersonen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een schoolcontactpersoon is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en collega’s met klachten en/of 
problemen. Dit schooljaar doen we mee aan de week tegen het pesten. Deze vindt komende week plaats. 
Dit schooljaar ligt het accent op groepsvorming. Er wordt in de klassen gefilosofeerd over thema’s als 
respect en over eigenschappen van kinderen die kunnen bijdragen aan een veilige en gezellige groep 
waarin elk kind goed kan werken.  
 



 

  

Aan de leerlingen wordt de onderstaande informatie verteld: 
Soms overkomen je heel vervelende dingen of gaat iets helemaal mis. Je hebt bijvoorbeeld lang ruzie op 
school, je wordt gepest of er gebeuren andere dingen waar je boos of verdrietig van wordt. Je wilt dan dat 
het stopt, maar misschien wil je het liever geheim houden. 
Je kunt dan het volgende doen:  
Je kunt natuurlijk naar de leerkracht gaan, die zal altijd proberen om jou te helpen. 
Je kunt erover praten met je ouders, een goede vriend of vriendin. 
Je kunt vanaf 8 jaar ook bellen naar de Kindertelefoon: 0800-0432 of chatten via de website 
www.kindertelefoon.nl 
Je kunt ook terecht bij juffrouw Brechtje of juffrouw Mirjam.                                                                                  
Zij zijn de schoolcontactpersonen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Mirjam van Vugt en Brechtje van Esch    

Corona en de geldende regels                                                                           
De scholen zijn weer van start gegaan en helaas nemen de coronabesmettingen op dit moment licht toe.  

Bij klachten moet er nog steeds getest worden. Bij een positief testresultaat hoeft geen bevestigingstest 

meer te worden gepland bij de GGD. Na een positieve (zelf)test blijft het advies om in isolatie te gaan.           

Er geldt een isolatieduur van 5 dagen, mits 24 uur klachtenvrij (geen koorts, hoesten, keelpijn of 

neusverkoudheid). 

 

Voor huisgenoten en nauwe contacten van een besmet persoon is het niet nodig om zonder klachten te 

testen en geldt er geen quarantaine advies. Voor hen geldt wel het advies om te testen bij klachten en 

contact met kwetsbaren te mijden gedurende 10 dagen. 

 

Verder: 

- Was vaak en goed je handen (stimuleer dit bij uw kind), hoest en nies in je elleboog.  

- Indien er (meerdere) kinderen besmet zijn, blijven zij thuis in isolatie. Overige klasgenoten of hele 

klassen hoeven niet in quarantaine 

- U kunt gebruik maken van de nieuwe beslisboom die u hier kunt vinden: Download de actuele 

beslisboom kinderen naar kinderopvang/school? (boink.info)  

- Uw kind krijgt binnenkort zelftesten mee. Dit zal de eerste week of de tweede week van oktober zijn.  

                                                                                                                                                                                                    

Op avontuur in de natuur…                                                                                                                      

In de kleutergroepen zijn ze vandaag gestart met het eerste thema: “Op avontuur 

in de natuur”.   
De kinderen weten er al best veel over te vertellen.   
De komende weken zal dit thema verder worden uitgewerkt.   
Mocht u thuis nog iets hebben, of iets leuks weten over de natuur, laat het ons dan even weten.   
We hopen op een avontuurlijk thema!  
  
Groetjes, de leerkrachten van de groepen 1/2.  
  

http://www.kindertelefoon.nl/
https://www.boink.info/beslisboom
https://www.boink.info/beslisboom


 

  

  

Communiceren met directie (reminder) 
Mocht u mij willen benaderen, dan graag via de mail: dir.schrijverke@optimusonderwijs.nl 
Niet via het ouderportaal! Bij voorbaat dank! 
 
 

Met vriendelijke groet,  

Jeroen van Erp  

Directeur Den Omgang                                   Directeur ‘t Schrijverke  

Bossestraat 8B 5374 HT Schaijk                     Wasenbergstraat 12 5373 CH Herpen  

T:0486-461283 I M:0627245724                    T: 0486-411828 I M:0627245724 

E: dir.denomgang@optimusonderwijs.nl     E: dir.schrijverke@optimusonderwijs.nl 

                                   

mailto:dir.schrijverke@optimusonderwijs.nl
mailto:dir.denomgang@optimusonderwijs.nl
mailto:dir.schrijverke@optimusonderwijs.nl

