15 oktober 2020

Wijzertje | vloeken & zegenen
Een opmerkelijk bericht bij de NOS afgelopen week: “Dierentuin haalt vloekende papegaaien uit zicht (en
gehoor) van publiek.” Zie voor het hele bericht het kader hieronder.
Nederland kent een Bond tegen Vloeken. Deze vereniging doet
haar best om maatschappelijk aandacht te vragen voor het gebruik
van respectvol taalgebruik en het gebruik van vloeken en grof
taalgebruik tegen te gaan. In hun logo staat… een papegaai. En
ooit hanteerden zij de slogan: ‘Vloeken is aangeleerd. Word geen
naprater.’
Blijkbaar is dit écht zo. Ook bij kinderen. Als kinderen andere
kinderen of volwassenen (ook in de media) lelijke dingen horen
Een Engelse dierentuin heeft vijf papegaaien verplaatst
omdat ze constant vloeken. "Sommige bezoekers
zeggen, hebben zij de neiging om dit taalgebruik over te nemen. Er
vonden het grappig, maar omdat er in het weekend veel
kinderen komen, halen we ze toch weg", zegt directeur
ontstaat dan het fenomeen dat u thuis zegt: ‘Hoe komt mijn kind
Steve Nichols van het Lincolnshire Wildlife Park in
Friskney.
erbij? Kennelijk leert hij dit op school?!’
De vijf grijze roodstaartpapegaaien wonen sinds
augustus in de dierentuin. Na aankomst werden ze
Het zal duidelijk zijn dat wij op school kinderen stimuleren om op
samen in quarantaine geplaatst. Toen ze daarna naar de
buitenverblijven gingen, bleek dat ze nogal grof
hun woorden te letten. Want woorden doen iets met mensen.
taalgebruik hadden aangeleerd.
De verzorgers vonden het gevloek in het begin juist
Woorden hebben kracht. Vandaar dat we ook spreken over
vermakelijk. Wel hoopten ze dat de dieren ermee zouden
stoppen als het publiek erbij zou komen.
krachttermen. We vragen u als ouders om ons te helpen om
Reactie uitlokken
kinderen te leren díe woorden te gebruiken waarbij de ander –en
Maar volgens dierentuindirecteur Nichols gebeurde het
tegenovergestelde, omdat geschokte of lachende
vooral ook de Ander!- zich niet gekwetst voelt. Want onze
bezoekers juist aanmoedigend werken. "Ze vloeken om
een reactie uit te lokken", zegt hij tegen de BBC. "Met zijn
kinderen zijn wel heilig, maar ze gedragen zich niet altijd zo. Dus
vijven bij elkaar begon er één te vloeken, waarna de
papa- en mamagaaien: laten we er aan wennen om respectvol
andere begonnen te lachen."
De dieren moeten daarom uit het zicht en gehoor van het
taalgebruik te hanteren en het goede over anderen uit te spreken.
publiek en worden ook uit elkaar gehaald. "Ik hoop dat
ze nieuwe woorden leren in die nieuwe kolonies. Maar
Dat heet ook wel ‘zegenen’. En dat levert echt meer op dan
als ze het grove taalgebruik aan de rest doorgeven en ik
met 250 vloekende vogels zit, dan weet ik het ook niet
vloeken.
meer", aldus de dierentuinbaas.
Alleen samen kunnen we het groftaalgebruikvirus verslaan.

Kinderen | verhuisd & verjaard
Antoni (groep 5), Lukas en Matthijs (groep 3) zijn weer vertrokken naar hun thuis in Colombia. Het was fijn dat
deze vrienden een paar maanden hier op school waren. Het is voor hen natuurlijk ook fijn om weer naar huis te
mogen. Queridos chicos en casa y tal vez los volvamos a ver. Siempre bienvenido de nuevo!
In de afgelopen maand is er ook een nieuw vriendinnetje bij gekomen in groep 1: Emma. Leuk dat je bij ons
komt spelen en werken. We wensen je een superfijne tijd toe op school!

Personeel | ziek & hersteld
Groep 6 wordt op maandag vervangen door meester Jan Peter omdat meester Martin nog niet helemaal
hersteld gemeld is. Dit zou zo zijn tot de herfstvakantie, maar helaas verloopt het herstel minder snel dan
verwacht. Dit betekent dat meester Jan Peter ook na de herfstvakantie op maandag in groep 6 werkzaam zal
zijn. Juf Suzanne is wel weer helemaal hersteld gemeld. Zij werd nu nog vervangen op woensdag door juf
Martine. Martine was deze week dus voorlopig even voor het laatst. Zoals eerder gemeld hopen we haar weer
terug te zien in groep 4 na de kerstvakantie vanwege het dan startend verlof van juf Herwienke.
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Lied van de maand | gebed & advent
In de maanden november en december zingen we (of ‘luisteren naar’ i.v.m. coronavoorzichtigheid): ‘Dank U
voor deze nieuwe morgen…’ (Weerklank 599 en Liedboek 218) en ‘Zeg eens herder…’ (Weerklank 577 en
Liedboek 485).

Regel van de maand | school & thuis
Oktober:
November:
December:

Ik ben zuinig op de spullen van mijzelf en van een ander | ‘Ik zal goed voor de spullen zorgen,
dan zijn ze weer te gebruiken morgen’
Ik help een ander als dat nodig is | ‘Elkaar helpen als het moet. Dan voel ik me veilig en gaat het
goed’
Ik doe een ander geen pijn | ‘Ik doe een ander geen pijn, want dat is niet fijn’

Spaardoel| geven & delen
Vorig jaar spaarden we voor de MAF. Aan het eind van het jaar hebben we €1.230,-- over kunnen maken. We
ontvingen deze bedankbrief.
Dit en volgend jaar sparen we voor het project ‘Coming Home’. Dit is een stichting met diverse projecten in
Roemenië waaronder een educatief project. Uitgebreidere informatie staat op de website van de school onder
ouders\spaarproject. De projectbegeleiders Daan en Debora zijn deze week hoogstpersoonlijk in de klassen
wezen vertellen over hun werk!
Iedere maandag kunnen de kinderen geld meenemen. Op
deze manier leren zij heel
concreet om iets af te staan aan
onze naaste die het veel minder
goed heeft dan wij. Natuurlijk is
meedoen vrijblijvend. Nieuw dit
jaar is dat u ook online kunt
doneren via de website van
school of door deze QR-code te scannen.
Vanaf de start van de cursus is er door alle kinderen samen € 80,20 ingezameld. Dat is nog niet superveel. We
merken dat het nog een beetje op gang moet komen, maar wellicht helpt het dat Daan en Debora op school
geweest zijn.
Hierbij vragen we ook uw aandacht voor de bekende actie Schoenendoos. Deze actie wordt georganiseerd door
de Ontmoetingskerk. Maar u kunt er ook zelf voor kiezen om samen met uw kind(eren) een doos te vullen en
deze op school in te leveren. Wij zorgen dan dat deze dozen bezorgd worden bij de Ontmoetingkerk en zij
zorgen weer dat de dozen bij het distributiecentrum komen en daar zorgen ze ervoor dat de dozen terecht
komen bij kinderen die bijna niets hebben en met zo’n doos een geschenk uit de hemel ontvangen!
Hierbij het binnengekomen bericht van de Ontmoetingskerk: Wat kan u doen voor een kind in armoede? Meer dan u
denkt! Doe mee aan de Schoenendoosactie en tover een simpele schoenendoos om tot een kostbaar geschenk en geef
daarmee een cadeau van onschatbare waarde. De kinderen zouden graag schoolspullen, speelgoed, verzorgingsartikelen of
praktische spullen (bijv. sokken, pet, kunststof beker, slippers) willen ontvangen. Het is niet de bedoeling om snoep of ander
eten te geven. Verder raden we het af om artikelen met batterijen of artikelen met agressieve afbeeldingen in te
leveren. Dit geldt ook voor artikelen die snel uitdrogen (lijm,verf, stiften) en vloeibare producten i.v.m. lekken. Het is niet de
bedoeling om de doos dicht te plakken maar gebruik daarvoor een postelastiek. We willen u vragen €5,- te geven voor de
transport- en organisatiekosten. Dit kunt u het beste in een envelop stoppen en deze onder het postelastiek schuiven.
Het zou extra feestelijk zijn als de schoenendozen worden versierd en persoonlijk worden gemaakt.
Op www.schoenendoosactie.nl is meer informatie terug te vinden omtrent deze actie.

Een doos op school inleveren kan tot 20 november.
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Schoolbeleid| schoolplan & samenvatting
Het schoolplan met daarin de verbeteronderwerpen voor het lopende cursusjaar is vastgesteld door team en
MR. Voor wie er in geïnteresseerd is: Het geheel is gepubliceerd op de website inclusief een samenvattend
A4’tje.

Privacy| CBS & NCO
Als school leveren wij resultaatgegevens aan het Centraal Bureau voor de Statistiek. In deze brief van de
directeur-bestuurder van onze Stichting leest u hier meer over. Oók is het mogelijk om bezwaar te maken tegen
het aanleveren van resultaten van uw kind.

Corona| afspraken & regels
Het aantal besmettingen neemt weer snel toe. We zijn enorm dankbaar dat (in tegenstelling tot andere scholen
in de regio) er tot nu toe geen personeelsleden positief getest zijn op Corona. Mede hierdoor kon het onderwijs
in alle groepen tot op heden vrijwel ongestoord voortgang vinden. Spannend was het welke nieuwe
maatregelen er deze week afgekondigd zouden worden. Het is een soort opluchting dat er geen nieuwe regels
voor de scholen zijn. Dit betekent echter niet dat wij achteloos omgaan met de basisregels: 1,5 meter afstand
tussen volwassenen en regelmatig handen wassen. Ook zullen we de contactmomenten met volwassenen zo
minimaal mogelijk houden. Het is een misvatting dat ouders helemaal niet meer in school mogen. Op afspraak,
op verzoek, na melden is het gelukkig gewoon mogelijk om de school binnen te lopen. We beperken dit alleen
zo veel mogelijk en rekenen hierbij op uw begrip. Dus als het alternatief van telefoon of mail een optie is, dan
heeft dat de voorkeur.
Ook het beleid ten aanzien van de gezondheid van de kinderen blijft
onveranderd. Als een kind echt verkouden is waarbij u in kunt
schatten dat een ander daar ook verkouden van zou kunnen worden,
dan blijft dit kind thuis omdat we willen voorkomen dat de
leerkracht verkoudheidsklachten krijgt en dan dus eerst getest
moet worden alvorens deze weer aan het werk kan. We laten deze
afweging en verantwoordelijkheid grotendeels bij de ouder. U kent
uw kind het beste. Dus als u naar school belt met de vraag of uw
kind naar school mag, zal de tegenvraag zijn: “Wat denkt u zelf?”. Dat lijkt een
beetje flauw, maar dat is Rutteaans: “Denk zelf na, neem zelf verantwoordelijkheid en laat het
niet zo ver komen dat er strenge regels moeten worden opgesteld waarbij hele groepen last hebben van de
ondoordachte acties van enkelen.”

De Kinderraad| voorstellen & informeren
Vorige week hebben we voor de eerste keer dit jaar vergaderd met de Kinderraad. De Kinderraad bestaat uit 2
kinderen uit groep 8, 2 kinderen uit groep 7 en 2 kinderen uit groep 6. Deze kinderen vertegenwoordigen steeds
samen hun klas én denken mee over alles wat met school te maken heeft. In deze nieuwsbrief zal er iedere keer
een ander lid van de Raad een stukje schrijven. Deze keer is het de beurt aan Jasmijn uit groep 7:
Ik ben Jasmijn en ik ben 9 jaar.
Ik zit bij de kinderraad, omdat ik en mijn vriendin Jolienke zijn gekozen met de verkiezingen in de
klas. Ik vind het heel leuk dat ik ben gekozen.
In de kinderraad beslis je dingen. Het is niet altijd leuk, omdat jouw mening niet altijd gekozen
wordt. We zitten met z’n zessen:
-Jolijn en Finn (groep 6)
-Jolienke en Jasmijn (groep 7)
-Nick en Thomas (groep 8)
Het is gezellig, maar je moet ook serieus zijn, want je moet vergaderen.
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Van de Schooladviesraad | kinderbijbeltip & bestellink
Zoals beloofd zullen we als SAR tips doorgeven voor mooie, leuke, goede
kinderbijbels. Leuk om vóór te lezen. Voorlezen is super belangrijk en megaeffectief voor de taalontwikkeling van het jongere kind, maar natuurlijk ook een
heerlijk genietmomentje voor jou als ouder én voor je kind. Hier volgt de eerste
gebruikerservaring van moeder Minka over ‘Bijbel in 1 jaar’.
Deze bijbel is perfect voor kinderen van 6-8 jaar maar dat wil niet zeggen dat ‘ie
voor de andere leeftijden niet kan. Elke dag heb je een verhaal, dat staat op
slechts een pagina met daarnaast een striptekening. De tekeningen zijn prachtig,
ze hebben wat actie en de gezichten zijn realistisch, er spreekt vaak emotie uit.
Mijn dochter zat ze altijd te bestuderen, die gezichten.
Wat voor mij deze bijbel echt waardevol maakt is dat er dus 365 verhalen in staan en daarmee ook verhalen die
je in geen enkele andere kinderbijbel vindt! Het leest lekker, niet te lange regels. En elk verhaal staat op een
pagina. Het is prettig verteld, met een beetje vaart rondom personen.
Dat maakt het makkelijk om de aandacht van je 6-7 jarige kind erbij te
houden.
Ook leuk is dat onder elk verhaal een
gebedje van een regel staat. Dat mocht
mijn dochtertje dan voorlezen, zo wordt
het verhaal gelijk wat meer persoonlijk.
Bijvoorbeeld bij de roeping van de
profeet Jeremia (hij was nog maar een
kind!) staat dan: “Lieve God, dank u dat
u mij maakte en dat u een mooi plan
met mijn leven hebt. Amen.” Let niet op
een d-tje of een t-tje want de teksten zijn
soms wat letterlijk vertaald uit het
Amerikaans Engels. Bij ons is ‘ie inmiddels
kapot gelezen! De ‘Bijbel in 1 jaar’ is te
bestellen (€ 20,95) via deze link.

Van de IB'er | kind & coach
Els Zuidbroek is de kindercoach van onze schoolvereniging PCPO Krimpenerwaard. Zij bezoekt onze school één
keer in de twee weken en is dan beschikbaar voor leerlingen van onze school. Els helpt kinderen om met
uitdagingen en (lichte) problemen om te gaan. De aandachtspunten kunnen bv. liggen op het gebied van
het zelfvertrouwen, (faal)angst of op de sociale vaardigheden. Els heeft een eigen site waar u de aanpak van
haar kunt terugvinden. Er is op dit moment weer ruimte voor twee nieuwe leerlingen vanaf groep 4. U kunt zich
aanmelden via de leerkracht of IB’er of rechtstreeks via de site: www.elszuidbroek.nl of door te bellen naar
0644180413 of door een berichtje te sturen naar info@elszuidbroek.nl

Hoofdluis | GGD & RIVM
Namens de GGD delen we u het volgende mee: De scholen zijn weer begonnen. Normaal gesproken worden de
kinderen eens in de paar weken of na iedere vakantie gecontroleerd op hoofdluizen door een groep ouders van
de school. Omdat het streven is zo weinig mogelijk volwassenen in de school toe te laten, is het de komende tijd
niet mogelijk om op school te controleren. De hoofdluisouders zijn er slechts ter ondersteuning, het is de
verantwoordelijkheid van ouders om regelmatig op hoofdluis te controleren.
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Daarom willen wij u vragen om 1 keer per week de haren van uw kind goed te controleren op de aanwezigheid
van luizen of neten. Dit kunt u het beste doen op een vaste dag in de week met behulp van een luizenkam. Hoe u
de hoofdluizen of neten kunt herkennen kunt u terug vinden op: www.rivm.nl/hoofdluis. Mocht u hoofdluizen of
neten aantreffen in de haren van uw kind, start dan meteen met kammen met een luizenkam en blijf dit 14
dagen lang doen. Geef dit ook door aan school, zodat andere ouders extra alert kunnen zijn. Als u uw kind goed
heeft gekamd mag uw kind gewoon naar school. Alvast bedankt voor uw medewerking. De ketting is zo sterk als
de zwakste schakel.

Agenda| november & december
Vrijdag 16 oktober:
Vrijdag 30 oktober:
Week van 2 november:
Woensdag 4 november:
Donderdag 5 november:
Dinsdag 10 november:
Woensdag 11 november:
Donderdag 12 november:
Donderdag 12 november:
Vrijdag 20 november:
Donderdag 26 november:
Vrijdag 27 november:
Vrijdag 4 december:
Dinsdag 8 december:
Woensdag 9 december:
Donderdag 10 december:
Vrijdag 11 december:

Studiemiddag personeel – voor de kinderen start de herfstvakantie om 12.00 uur
8.30 uur gebedsgroep (welkom in de personeelskamer, bij meer dan 4 mensen
wijken we uit naar de hal)
Gesprekken groep 8 voorlopig advies VO
In de groepen wordt aandacht besteed aan Dankdag
Vergadering Activiteitencommissie
8.30 uur gebedsgroep (loop eens binnen, kom gewoon eens meeluisteren, iedereen
is welkom!)
Vergadering Schooladviesraad
Schoolbezoek Raad van Toezicht
Vergadering Kinderraad
Laatste mogelijkheid inleveren schoenendozen
Vergadering Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
8.30 uur gebedsgroep
Sinterklaasfeest – kinderen vanaf 12.00 uur vrij
8.30 uur gebedsgroep
Vergadering Medezeggenschapsraad
Vergadering Activiteitencommissie
Nieuwsbrief 3

Niet vergeten| to check & to do
O
O
O
O
O

Aanmelden kinderen die vóór 1 oktober 2021 4 jaar worden of anderen er op attenderen
Ouderbijdrage betalen (nog 25%)
Kind op maandag geld meegeven voor het goede doel (of online doneren via de QR-code)
Schoenendoos vullen en inleveren vóór 20 november (vrijblijvend)
Parro installeren én privacy-instellingen invoeren (zie uitgebreide info in nieuwsbrief 2)
Groep 0-1-2: nog 30 kinderen
Groep 2-3: nog 14 kinderen
Groep 4: nog 3 kinderen
Groep 5: nog 2 kinderen
Groep 6: nog 7 kinderen
Groep 7: nog 2 kinderen
Groep 8: nog 11 kinderen

Met vriendelijke groet,
Martin Belder, directeur
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