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Kinderboekenweek

Agenda:
20 sept. ‘21

10 minuten gesprekken

15 okt.‘21

Studiedag (alle lln vrij)

De kinderboekenweek vindt plaas van 6 t/m 17 oktober
en staat in het teken van “Worden wat je wil”. Het
maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt,
goed bent in taal of juist in techniek, vier jaar oud bent
of al twaalf jaar, iedereen kan worden waar hij van
droomt.
Een mooi thema waar wij tijdens bovenstaande periode
veel aandacht aan zullen besteden op ’t Schöppert.
Binnenkort meer hierover.

De wereld van Peer
Wat was het fantastisch!! De kinderen hebben
genoten van het optreden in zo’n groot theater. De
beleving was enorm en vanuit het publiek kregen we
prachtige recensies.
Hoe mooi was het dat in deze tijd het mogelijk is
.
geweest om zo iets moois neer te zetten met u als
toeschouwers. Onze dank en waardering aan alle
kinderen voor de prachtige show die zij hebben
neergezet.
Inmiddels worden er al veel foto’s gedeeld via Parro
en is er ook een video-opname gemaakt van het
gehele optreden. Deze zal binnenkort ook met u
gedeeld worden. De technische mensen zijn aan het
uitzoeken hoe wij dat het beste kunnen doen. U
hoort daar spoedig meer over.
Op het podium is onze collega Ina Braam al bedankt
voor haar voortrekkersrol in de kunst en cultuur
op ’t Schöppert, maar via deze weg nogmaals dank
aan Ina voor haar inzet. Alle leerkrachten verdienen
een groot compliment voor de wijze waarop ze dit
samen met Phion (Nederlandse Reisopera) In korte
tijd op de planken hebben gebracht.
Tevens een speciale dank aan de oudervereniging
voor hun inzet en bijdrage om dit mooie evenement
mede mogelijk te maken. Verder uitraard alle
sponsoren
Een mooie start van het
schooljaar
waar zowel de kinderen
als ouders en
andere dierbaren
van hebben kunnen
genieten!
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Wij hopen onze leerlingen door middel van een schoolreis of schoolkamp ieder jaar

Streetwise
Woensdag is het zover en zullen onze leerlingen meedoen
aan Streetwise. Streetwise is een verkeersprogramma van
de ANWB dat gericht is op het trainen van de
verkeersvaardigheden van kinderen op de basisschool. Het
is namelijk van groot belang om de beginnende
verkeersdeelnemers te beschermen en goed op weg te
helpen in het verkeer. ANWB instructeurs komen een dag
naar de basisschool en geven de training aan de kinderen
uit groep 1 tot en met 8. De leerlingen van groep 5 en 6
volgen hun les op straat. Zij leren over de remweg van een
auto en het gebruik van een veiligheidsgordel en
stoelverhoger. Bovendien ervaren de kinderen in een
lesauto, door zelf te remmen (dubbele bediening), wat de
remweg is en dat een auto niet gelijk stilstaat.
Een prachtig project waar onze leerlingen op een mooie
wijze geschoold worden in hun verkeersvaardigheden.

Kinderpostzegels
Elk jaar zetten duizenden basisschoolkinderen zich in
zodat andere kinderen het beter krijgen. Ze gaan langs
de deuren om kinderpostzegels en andere leuke
producten te verkopen. En dat al generaties lang. De
Kinderpostzegelactie wordt sinds 1948 gehouden en is
uniek in de wereld.
Van woensdag 29 september t/m woensdag 6 oktober
gaat de 73e editie van de Kinderpostzegelactie van
start. Basisschoolkinderen uit de bovenbouw gaan
weer op pad om verschillende producten te verkopen.
Geef meer kracht
De coronacrisis heeft ingrijpend effect gehad op de
levens van alle 1,5 miljoen basisschoolkinderen in
Nederland. De meldingen over huiselijk geweld namen
toe, meer kinderen kregen te maken met armoede en
thuisonderwijs was niet voor iedereen haalbaar.
Hulpvragen gingen vaker dan ooit over mentale
problemen zoals eenzaamheid, angst en depressie. De
langetermijngevolgen door het abrupt wegvallen van
school en sociale contacten worden steeds meer
zichtbaar. Daarom wordt er dit jaar extra aandacht
besteed aan projecten die kinderen helpen meer
veerkracht te ontwikkelen.
Ook de leerlingen van ’t Schöppert zullen dit jaar langs
komen met kinderpostzegels. Een mooie traditie waar
u vroeger als kind waarschijnlijk ook aan mee heeft
gedaan. Succes allemaal!
Fijn dat onze leerlingen
zich willen inzetten voor
dit goede doel!
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Nieuw meubilair
In de herfstvakantie zullen wij op ’t Schöppert nieuwe
schoolmeubels krijgen. U zult begrijpen dat wij daar heel
blij mee zijn. De afschrijvingsperiode van meubilair is best
lang en voor ons was het nog langer dan dat. Gelukkig is
het zover en mogen wij in de Herfstvakantie het nieuwe
meubilair in ontvangst nemen. Het oude meubilair zal aan
een goed doel worden geschonken. Op die wijze krijgen
onze oude meubels een tweede leven en hopen wij dat
andere mensen er blij van worden.
De leerkrachten zullen hun lokalen daarom in de
Herfstvakantie opnieuw inrichten.

Quarantaine maatregelen per
16 september 2021.
Het kabinet heeft tijdens de persconferentie van 14
september jl. besloten de coronaregels voor het
onderwijs te versoepelen. Vanaf 20 september is het
niet meer nodig dat de hele klas in quarantaine
gaat bij één besmetting. Het kabinet volgt hierin het
advies van het OMT. Wij zijn blij dat de regels op een
veilige manier versoepeld kunnen worden en er
zoveel mogelijk kinderen onderwijs kunnen volgen op
school. Voor de scholen van Symbio betekent dit dat
met ingang van donderdag 16 september 2021 het
quarantainebeleid in de geest van de regels per 20
september wordt vastgesteld.
De GGD blijft op basis van maatwerk betrokken bij het
besluit, welke quarantainemaatregelen er nodig zijn
bij een coronabesmetting op school. Als een leerling
besmet is met het coronavirus worden niet langer alle
kinderen in de klas aangemerkt als nauw
contact. Daardoor hoeft niet de gehele klas in
quarantaine. De school gaat hierover in overleg met
de GGD. De GGD besluit op basis van maatwerk of het
nodig is dat de klas, een aantal leerlingen of alleen de
besmette leerling in quarantaine gaat.
Het ministerie van OCW stelt samen met het RIVM
praktische richtlijnen op die zo snel mogelijk worden
gecommuniceerd middels een nieuw
servicedocument. De PO-Raad vertaalt deze in overleg
met de sociale partners in geactualiseerde
protocollen. Zodra deze protocollen beschikbaar zijn
zal Symbio deze integraal overnemen.

