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Welkom
Hartelijk welkom aan Liam in groep 1-2B. We hopen dat je een mooie en leerzame tijd
op de Werenfridus zult hebben!

Coronanieuws
Ongetwijfeld bent u op de hoogte van de aangescherpte
maatregelen die sinds afgelopen dinsdag gelden. Het
betekent voor ons dat de afspraken die tot op heden gemaakt
zijn nog steeds van toepassing zijn en dat een verruiming
daarvan er niet inzit voor de komende periode:
*Wilt u er voor zorgen dat de anderhalve meter afstand
gehanteerd wordt bij de in- en uitgangen van de school?
* Haalt u uw kind(eren)met de auto? Wees alstublieft extra alert, omdat er vanuit
diverse richtingen leerlingen op de fiets komen! Met name bij de zij- en achterkant van
de school is dit het geval.
*Als u iets wilt bespreken met de leerkracht van uw kind kunt u het beste contact
zoeken via de Parro-app. Indien noodzakelijk kan er een afspraak op school gemaakt
worden.
*Wanneer uw kind gezondheidsklachten heeft die mogelijk te maken kunnen hebben
met het coronavirus, neem dan contact op met school om te overleggen. Momenteel
mogen leerlingen die verkouden zijn naar school komen. Ook kunt u op de RIVM-side
informatie hierover vinden: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 . Er staat o.a. het
volgende vermeld:

Kinderen op de kinderopvang of in het basisonderwijs moeten thuisblijven als:
● Het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan
incidenteel) hoest. Het kind hoeft in principe niet getest te worden (tenzij het ernstig ziek
is, neem dan altijd contact op met de huisarts) en blijft thuis totdat deze klachten minimaal
24 uur over zijn.
● Het kind een contact is van een patiënt die positief getest is op het nieuwe coronavirus en
het kind klachten heeft die passen bij COVID-19.
● Het kind bij iemand in huis woont, die naast milde klachten die passen bij corona ook
koorts heeft en/of benauwd is. Iedereen in het huis blijft dan thuis totdat die persoon een
negatieve testuitslag heeft.
● Het kind een huisgenoot is van iemand die positief getest is op het nieuwe coronavirus.
● Kinderen mogen dus wél naar de kinderopvang of basisschool als zij alleen
verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) hebben,
tenzij bovenstaande punten van toepassing zijn.
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Nieuwsbericht van het bestuur over de ventilatie op school
Nu de scholen weer volledig open zijn gegaan heeft het kabinet schoolleiders richtlijnen
gegeven voor Corona proof onderwijs. Zo moeten schoolgebouwen goed geventileerd
zijn, om eventuele besmettingen te voorkomen. In samenspraak met de PO-Raad en
het LCVS (landelijk coördinatieteam ventilatie op scholen) is een aantal vraagstukken
en richtlijnen opgesteld over dit onderwerp.
Vanaf de start van het nieuwe schooljaar is onderzocht wat de bestaande ventilatie
mogelijkheden zijn per school. Afgelopen week is er vanuit het LCVS een uitgebreidere
vragenlijst aangeleverd bij alle schoolbesturen. Aan de schoolbesturen wordt gevraagd
om uiterlijk 21 september de aanvullende gegevens aan te leveren. Wij nemen de
vraagstellingen zeer serieus en zien de ernst van het onderzoek maar het is ook onze
verantwoordelijkheid om de juiste gegevens aan te leveren. Het was voor ons niet
haalbaar om binnen een week alle gevraagde gegevens aan te leveren. De
meetgegevens volgen in overleg later.
Medio week 39 worden op alle scholen meetsensoren geleverd en geplaatst om een
goed beeld te krijgen van de luchtkwaliteit. Deze sensoren zullen in week 39 en 40 de
CO2 waarden meten en registreren. De gegevens zullen wij delen met de PO-Raad /
LCVS . Op 1 oktober worden de gegevens van alle schoolbesturen in Nederland
aangeboden aan de minister van OCW.
Na het verzamelen van alle meetgegevens krijgen wij een beter beeld van de
bestaande situatie per school. Op deze manier kunnen we, indien van toepassing, per
school een plan van aanpak schrijven over hoe om te gaan met een juiste
luchtkwaliteit. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Talentenuur
Na de herfstvakantie starten we weer met ons talentenuur. Wat het precies inhoudt
voor uw kind leest u ongetwijfeld in de Parro-app.

Speelplaats
Het werkschema voor de herinrichting van de nieuwe speelplaats is bekend. Op 2
november wordt gestart met het weghalen van de huidige bestrating, gevolgd door de
vernieuwing van de bestrating, gevolgd door de plaatsen van de speeltoestellen vanaf
30 november. Als alles volgens planning verloopt is ons nieuwe schoolplein in 2021 een
feit!

Leerlingenraad
Ook dit jaar is er weer een leerlingenraad op de Werenfridus actief. De groepen 5 t/m 8
worden door leerlingen uit deze groepen vertegenwoordigd. In de klas worden vooraf
aan de vergadering mogelijke onderwerpen besproken. En na de vergadering wordt er
weer verslag gedaan aan de groep. Onderwerpen die de eerste keer besproken werden
waren o.a. het nieuwe schoolplein, het plaatsen van prullenbakken, het schrijven met de
schoolvulpen en nut/noodzaak van de coronamaatregelen op school.
Dit schooljaar zitten Rosan, Jordi, Puk en Mirthe in de leerlingenraad.
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Kriebelbrigade
Momenteel is onze kriebelbrigade niet actief op school. We willen u wel vragen om thuis

regelmatig te checken of er sprake is van hoofdluis bij uw kind(eren). Mocht dit het
geval zijn, wilt u dit dan aan ons doorgeven?

Teamsportservice: Doe mee met Expeditie Robinson!

Ga jij de uitdaging aan om met een team de expeditie te winnen? Overleef het
mijnenveld, kraak de codes, zet de puzzelstukken op de juiste plek en werk samen om
de opdrachten te voltooien.
In de herfstvakantie kun jij laten zien dat je een echte Robinson bent!
Na het grote succes van vorig jaar organiseert Team Sportservice West Friesland de
tweede editie van dit evenement. Op maandag 12 oktober kan je meedoen in
Wervershoof, op woensdag 14 oktober in Nibbixwoud en/of op donderdag 15 oktober in
Hoogkarspel. De groepen 3 t/m 5 van 09:30 tot 11:15 uur en de groepen 6 t/m 8 zijn van
12:30 tot 14:15 uur aan de beurt.
Meedoen kost slechts € 4,- en de volledige opbrengst gaat naar het Jeugdfonds Sport
& Cultuur. Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit
gezinnen met weinig geld toch lid kunnen worden van een sportclub. Voor die kinderen
betaalt het fonds de contributie/het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde
attributen. Meedoen=meer kansen!
Aanmelden en deelname
Aanmelden kan tot 7 oktober.
Om je aan te melden ga je naar de website jouw.teamsportservice.nl/west-friesland en
klik je op Expeditie Robinson. Kies vervolgens Expeditie Wervershoof, Expeditie
Nibbixwoud en/of Expeditie Hoogkarspel. Wil je met een vriendje of vriendinnetje in de
groep, dan kun je dit aangeven bij opmerkingen. VOL = VOL dus wees er snel bij.
Corona
Omdat ook wij rekening moeten houden met de corona maatregelen kunnen de ouders
niet mee naar binnen. Houdt er rekening mee dat ouders afscheid nemen bij de ingang
van de sporthal en dat ze kinderen zelfstandig naar binnen gaan.
Informatie
Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Team Sportservice
West-Friesland, tel. 0229-28 77 00 of mail naar Meriam Groot,
mgroot@teamsportservice.nl.
Voor meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur ga naar
www.jeugdfondssportencultuur.nl of mail naar Sabine van Lochem,
svanlochem@teamsportservice.nl.

Kindervakantiespelen:
In de herfstvakantie, op vrijdag 16 oktober, organiseert de werkgroep
kindervakantiespelen namens de schoof een ochtendje voor peuters en kleuters (vanaf
3 jaar).
Naast paardrijden, een dansclinic, springkussens, knutsels en tekeningen gaan we ook
sportief doen onder begeleiding van een gymleraar.
Genoeg redenen om mee te doen als je nog niets gepland hebt dus! Er zijn beperkt
plaatsen beschikbaar. Kijk even op www.dekindervakantiespelen.nl en meld je aan.

Herfstvakantie
Van maandag 12 t/m 16 oktober is het herfstvakantie. Wij wensen iedereen veel plezier
en een relaxte tijd, ondanks alle corona perikelen!
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