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Agenda september/oktober 2021 
 

Datum Activiteit Tijd 

Dinsdag 28 september Schoolreisjes  

Woensdag 29 september Kinderpostzegels  

6 t/m 15 oktober Kinderboekenweek  

Maandag 11 oktober Spitsmuissurvival  

Woensdag 13 oktober Schoolfotograaf  

Donderdag 14 oktober Inloop- & Infoavond 17.30 – 19.00 uur 

18 t/m 22 oktober Herfstvakantie  

Woensdag 27 oktober Luizencontrole  

Vrijdag 29 oktober Nieuwsbrief 3  

 

Voorwoord 
Gelukkig wordt het leven steeds normaler in onze samenleving. Op school wordt er hard gewerkt, ge-
speeld en geleerd en is er ruimte voor mooi onderwijs. Maar het is ook fijn dat er verder ook weer meer 
ruimte komt, bijvoorbeeld voor activiteiten, excursies en de mogelijkheden om ook ouders/verzorgers 
weer eens uit te nodigen in de school. Daarmee is deze Nieuwsbrief gevuld.  
Maar eerst hieronder de laatste aanpassingen qua richtlijnen met in de bijlage de nieuwste Beslisboom. 



 

 

 
Voor ieder zou ik hierbij willen zeggen: geniet van alle leuke activiteiten die er op de planning staan! 
 
Aanpassingen quarantaine- en testbeleid 
Voor basisscholen zijn vanaf 20 september de maatregelen voor quarantaine en testen bij een positief 
geteste leerling of leerkracht veranderd. Hierbij zijn maatregelen voor leerlingen anders dan voor leer-
krachten. En wordt er rekening gehouden met de immuniteit van een persoon. De maatregel van isola-
tie van een besmette persoon verandert niet. De positief geteste leerling of leerkracht gaat in isolatie en 
blijft thuis.   
Leerlingen die nauw contact zijn  
De leerlingen die nauw contact zijn van de positief geteste leerling of leerkracht kunnen gewoon naar 
school blijven gaan. Ook hoeven zij niet meer te testen op de 5e dag. Wij vragen deze leer-
lingen wel extra alert te zijn op klachten die passen bij corona. Dan geldt: blijf thuis en laat je testen.  
 
Leerkrachten die nauw contact zijn  
Voor leerkrachten die een nauw contact zijn van een positief geteste leerling of leerkracht, geldt de qua-
rantaine alleen als hij of zij niet-immuun is. Een leerkracht die niet-immuun is, gaat in quarantaine. Een 
leerkracht die immuun is, hoeft niet in quarantaine.   

De informatiebrieven zijn hier te vinden: Leefregels en informatiebrieven | LCI richtlijnen (rivm.nl)  

Kanjerupdate 
De Kanjer is zichzelf. We noemen dat de witte Kanjer pet.   
Soms lukt het even niet; zien we op een vervelende manier grappig, bozig en bazig gedrag. Wordt ie-
mand uitgelachen, doet te bang en zielig.   
Er zijn bij de kanjerlessen de volgende afspraken besproken:   

• Ik ben te vertrouwen     
• Ik help een ander   
• Niemand speelt de baas  
• Niemand lacht uit  
• Niemand blijft zielig   

 
Deze afspraken passen bij jezelf zijn, de witte pet van de tijger. De afspraken hangen in de klas. De kin-
deren hebben geleerd om stevig rechtop te staan, trots te staan als een tijger. De verschillende dieren 
aap, konijn, vogel en tijger zijn in de klas uitgespeeld.  
In de kleutergroep heeft de leerkracht met de verschillende petten de karakters van deze nagespeeld. 
De zwarte pet is stoer, maar niet wanneer je een juf tegenover je hebt die zich als een pestvogel ge-
draagt. Enkele kinderen hadden moeite om zich goed te houden, het huilen stond hun nader dan het 
lachen.   
De rode pet is een moeilijk om goed uit te spelen. Kinderen gaan meelachen en een enke-
ling gaat daarmee op de loop. De aap, “clown”, (motor, benzine) wordt al snel gezien als grappig. Bij 
langer aanhouden gaat het grappige er bij de meeste kinderen wel af.   

https://ggdfryslan.us7.list-manage.com/track/click?u=5047dba37fba326959a9f8459&id=81cf1bbaee&e=2bfa24eb88


 
 

 

Een verlegen juf, met gele pet op, durft niks. Kinderen vinden het eerst erg grappig maar wanneer de 
leerkracht langer heel bang en verlegen blijft krijgen sommige kinderen medelijden. 1 Kleuter staat op 
en pakt me bij de hand en brengt me op de stoel. Genoeg geweest. De groep is blij wanneer de witte pet 
op komt. We praten nog een poosje na over de verschillende karakters. Rood blijft voor een enkeling de 
grappigste. Het merendeel ziet het liefst de witte pet.   
 

Schoolreisjes 28 september 
Aanstaande dinsdag gaan alle groepen op schoolreis! De kinderen hebben de uitnodiging al meegekre-
gen. Groep 1 t/m 4 gaat naar de Naturij in Drachten; Het leukste en grootste speelpark van Friesland.   
Met 70.000 m2 speelplezier is er voor iedereen wel wat te beleven. Lekker klimmen en klauteren in 
onze indoor speelhal. Lekker buiten spelen in onze mega speeltuin. Wil jij de geitjes knuffelen of voeren? 
Of lekker racen in onze verkeerstuin?  Of ga je liever op expeditie in de natuur? Bij De Naturij kan het 
allemaal.  
 
Groep 5 t/m 8 gaat naar de Alde Feanen in Earnewâld. De Twirre Earnewald is een Survivalbaan van het 
Fryske Gea. Survivalen op het survivaleiland. Klauteren en slingeren, wie haalt er een nat pak? Er zijn 2 
balkoversteken, 4 touw-bruggen, een touwslinger en een tokkelbaan allen over een brede sloot.  
Het Otterpad in de Alde Feanen is een ontdekkingsreis in het leefgebied van de otter. Een moerasgebied 
is niet compleet zonder hem, de otter! Otters zijn gek op water, daarom voelt hij zich hier goed thuis. 
Leer alles over dit bijzondere dier. Wat eet hij, waar rust hij, maar ook waarvoor de otter moet uitkijken.  
 

Spitsmuissurvival groep 3/4  
Maandagmiddag 11 oktober gaat groep 3 en 4 op Spitsmuissurvival; De Toren van Twigerije. 
Er is daar een opdrachtencircuit uitgezet waar Sido Spitmuis de hoofdrol speelt. In het veld staan bord-
jes met een nummer. Bij de bordjes staan ook de opdrachten en bij een aantal staat ook een rugtas met 
de benodigde materialen. Tijdens de opdrachten kruipen de kinderen als het ware in de huid van Sido 
spitmuis en leren daarmee het gebied De Twigen kennen. Het leven van een spitsmuis zit vol gevaren!  
Ze moeten bijvoorbeeld op zoek naar eten (insecten), zich verstoppen voor de kerkuil, het nest/holletje 
zoeken van Sido en een muizentreintje maken.  
Tip: Houd rekening met de kleding en schoenen die dag! (Een beetje afhankelijk van het weer).  
 

Kinderboekenweek 
Het thema van deze Kinderboekenweek is “Worden wat je wil”. Deze anderhalve week wordt er (Extra) 
aandacht besteed aan lekker lezen en van alles en nog wat met boeken enz…  
Op woensdag 6 oktober vindt de gezamenlijke opening plaats. Deze is meteen om 8.25 uur en bij mooi 
weer buiten. Mocht het nodig zijn, dan vindt de opening in De Singel plaats. 
U als ouders/verzorgers bent van harte welkom om de opening bij te wonen.  
 
 
 



 

 

Info- & Inloopavond 
De Info- & Inloopavond is verplaatst naar donderdag 14 oktober. Deze vindt plaats van 17.30 uur tot 
19.00 uur.  
Het doel van deze avond is dat uw kind(eren) u als ouders rondleidt in de groep/door de school. Hij/zij 
kan dan van alles laten zien en vertellen wat we allemaal doen op school, zodat u daar een beeld bij 
krijgt. Daarnaast zal er een (foto)presentatie te zien zijn op de digiborden over het werken in (en buiten) 
de groepen. Tevens is er ruimte voor ontmoeting en het stellen van verhelderingsvragen (het is niet de 
bedoeling om met de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind te praten, daar zijn andere momen-
ten voor). 
Graag allemaal tot ziens! 
 

Nogmaals: Toestemming gebruik beeldmateriaal 
We willen u vragen om in Social Schools toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind 
aan te geven. Andere jaren gaf u dit aan op een formulier dat moest worden ingeleverd. Social Schools 
heeft als voordeel dat u de toestemmingen op ieder moment kunt aanpassen. Daarnaast kunnen wij 
snel een overzicht maken van alle toestemmingen. 
Om via Social Schools de toestemming m.b.t. beeldvoorkeuren van uw kind(eren) in te regelen, gaat u 
als volgt te werk (voorkeuren gelden per kind en kunnen door beide ouders worden aangepast): 
 
Via de website: 
Ga naar Administratie > naam kind > Beeldgebruikvoorkeuren > geef de voorkeuren op. 
Betekenis van de iconen: 
• groen vinkje = toestemming 
• rood kruisje = geen toestemming 
• vraagteken = geen voorkeur opgegeven 
Via de app: 
Ga naar Administratie > naam kind > Beeldgebruikvoorkeuren > geef de voorkeuren op. 
Betekenis van de velden: 
• blauwe ja = toestemming 
• blauwe nee = geen toestemming 
• witte achtergrond = geen voorkeur opgegeven 
 
In de bijlage kunt u meer lezen over Toestemming gebruik beeldmateriaal. Mochten er vragen zijn of 
loopt u tegen problemen aan binnen Social Schools, dan kunt u altijd even contact op nemen met 
school. 
 


