Datum: 01-10-2020
Beste ouders / verzorgers,

Deze week stond in het teken van ons eerste
jaarfeest samen als officiële school: Het
Michaelsfeest, ook wel Oogstfeest of
Appeltjesfeest bij de kleuters.
In deze nieuwsbrief is een verslag van het feest
te lezen en daarnaast andere belangrijke /
interessante informatie betreft onze school.

1) Het Corona Virus
Helaas laait het virus weer overal op en moeten wij dus ook weer leven met de aangescherpte
maatregelen. Het was voor ons een moeilijke maar wel een juiste beslissing om jullie als ouders te
vragen niet bij het Michaelsfeest aanwezig te zijn. Wij willen zoveel mogelijk veiligheid bieden en
alleen daar waar noodzakelijk ‘live’ contact onderhouden. Wij als leerkrachten doen dit in school
en wij vragen jullie met klem dit ook buiten te doen. Houd afstand en vertrek gelijk na het
brengen/halen van uw kind. Dit alles is heel zuur voor een startende school en des te meer voor
een startende Vrijeschool, waar verbinding en ‘samen beleven’ heel belangrijk zijn. We waren al
bezig met het opzetten van inloopmomenten zodat jullie als ouders in de klassen zouden kunnen
komen kijken. Maar ook dit zijn wij genoodzaakt uit te stellen. Gelukkig hebben wij tegenwoordig
de moderne contactmogelijkheden en proberen wij zoveel mogelijk foto’s en filmpjes te sturen om
toch enigszins wat mee te geven wat er zoal op school gebeurt.
2) Michaelsfeest
Dinsdag 29 september was een prachtige dag.
De lucht was blauw en de zon gaf een prachtige
gloed aan bos en heide. De kleuters zijn op zoek
gegaan naar het appelvrouwtje en hebben haar
gelukkig ook gevonden! Zij hebben gesmikkeld
van een lekkere appel en heerlijk gespeeld in
het bos.
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In datzelfde bos stond ergens een draak
verraderlijk te grommen. Gelukkig hebben wij
hem kunnen verslaan! Met een prachtig
zwaard, gemaakt door de opa van Ollie, heeft
een kind uit elke klas als ridder Joris de draak
neergeslagen. Ridder Sammie had zelfs als
oudste Joris het hart te pakken!
Het was erg mooi om te ervaren hoe verbonden
de kinderen al zijn en hoe mooi zij samen alle
liedjes kunnen zingen, die zij in korte tijd
hebben geleerd.

3) Luizen
Ook bij ons op school kan er hoofdluis voorkomen, vandaar dat wij een protocol en een
ouderwerkgroep hiervoor hebben. Het volledige protocol is ter inzage op te vragen bij Dorthy.
Binnenkort ontvangen jullie een document met een korte samenvatting en tevens ook tips voor
thuis. Hieronder alvast de data voor de reguliere controles:
•

•

Standaard controles.
Deze vinden bij voorkeur plaats direct na een vakantieperiode. Bij een standaardcontrole
worden alle groepen van de hele school gecontroleerd.
o Dit is op de volgende data:
Dinsdag 27 oktober 08:30
Dinsdag 5 januari 08:30
Dinsdag 23 februari 08:30
Dinsdag 18 mei 08:30
Controle bij tussentijdse melding.
Als er een melding is van hoofdluis in een groep, wordt de groep van desbetreffende
kinderen gecontroleerd.

4) MR leden
De nieuwe en eerste leden van de Medezeggenschapsraad van De Zeeridder zijn Sarah
Zimmerman en Femke Delrue. Zij zullen namens de ouders de MR gaan vormen samen met de
leerkrachten Dorthy en Heidi. Wij willen beide dames hartelijk feliciteren en kijken uit naar een
fijne samenwerking.
5) Kinderboekenweekactie
De kinderboekenweek is weer begonnen en ook wij zullen hier op school gepaste aandacht aan
besteden. Lezen is immers belangrijk! Hoe mooi is het om samen “in een boek te duiken”, om je
samen te verwonderen over verhalen, nieuwsgierig te worden door weetjes in informatieboeken,
te fantaseren over fantasieverhalen…
Vanaf maandag 5 oktober zullen wij de kinderen extra meenemen in de wereld van Het Boek. Als
afsluiting van deze periode willen wij een heerlijke lui-lekker-lees-dag organiseren: op vrijdag 16
oktober (de laatste dag voor de herfstvakantie) mogen de kinderen allemaal in hun pyjama naar
school komen 😊
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Boekhandel Quist heeft dit jaar ook een erg leuke actie, waar wij jullie graag op attenderen!

6) Ward Warmoeskerken

En ook dit nieuws delen wij graag met jullie:
Een ouder van school (de papa van Ollie, Fiep
en Zus) en onze verteller van het verhaal van
De Zeeridder heeft een prijs gewonnen!
Wij willen Ward hierbij van harte feliciteren en
vinden het cadeau natuurlijk wel heel
bijzonder 😊
“De prijs bestaat uit een kunstwerk dat de
zeeriddervaan op de toren van het
Markiezenhof uitbeeldt, een oorkonde en
geldbedrag.”

Hartelijke groeten,
Team De Zeeridder
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