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Normaal?
Tja, wat is normaal op dit moment? Er wordt veel gesproken over het “nieuwe normaal”, maar
dat zou betekenen dat er ook een “oud normaal” is……..
Wat we in ieder geval op school proberen om zo normaal mogelijk te doen. En dat betekent dat
we het onderwijs aan uw kind zoveel mogelijk inrichten naar de situatie van vóór 15 maart. En
als dat niet lukt door de omstandigheden passen we het aan.
Op dit moment hebben we nog weinig te maken met uitval van leerkrachten, maar dat kan heel
snel veranderen. Op de momenten dat dit gebeurt zullen we kijken wat de mogelijkheden zijn.
UIteraard proberen we vervanging te regelen. Mocht dat niet lukken dan zullen we moeten
beslissen om groepen naar huis te sturen.
Als uw kind thuis moet blijven wegens corona gerelateerde klachten(zie item hieronder) zullen
we een afweging gaan maken of een vorm van thuisonderwijs wenselijk of nodig is.
Normaal? In ieder geval een uitdaging!!

Schoolafspraken rondom corona

Door het coronaprotocol lopen dingen anders dan dat we gewend
zijn. Maar met uw medewerking lukt het ons om alles zo goed
mogelijk onder controle te houden.
*Onze complimenten aan iedereen die er voor zorgt dat de
anderhalve meter afstand gehanteerd wordt. Wij willen u wel vragen
om bij de ingang/uitgang van de groep voldoende ruimte te geven
aan passerende voetgangers.
* 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.
*Wanneer uw kind gezondheidsklachten heeft die mogelijk te maken kunnen hebben met het
coronavirus, neem dan contact op met school om te overleggen. Ook kunt u op de RIVM-side
informatie hierover vinden: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
*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.
Even voorstellen
Ik wil me even kort aan jullie voorstellen!
Mijn naam is Anouk Smit, ik woon in Onderdijk en ben vierdejaars studente aan de iPabo in
Alkmaar. Een aantal van jullie hebben mij misschien al wel eens gezien, afgelopen jaar heb ik
ook stage gelopen bij John in groep 6.
Ik heb het heel erg naar mijn zin op de Werenfridus en kijk erg uit naar dit schooljaar.
Dit is het laatste jaar van mijn opleiding. Ik loop stage op de donderdag en vrijdag. Na een
halfjaar zullen dit meer dagen gaan worden. De dagen die ik er ben zal ik ook drama en muziek
gaan geven, hier worden zowel de kinderen als ik erg blij van. In de bijlage zijn twee foto's te
vinden van een les drama die we hebben gedaan over tableau vivant. Ik ga mijn best doen om
er een super jaar van te maken samen met de kinderen!
Met vriendelijke groet,
Anouk Smit

Meer info (zoals de agenda) te vinden op onze site: w
 ww.werenfridus-wervershoof.nl

Nieuws van de oudervereniging
Het bestuur van de oudervereniging is weer helemaal compleet en klaar om ook dit schooljaar
allerlei activiteiten te ondersteunen. Meer info hierover vindt u in de infogids op de site.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Groep 1 :
Meriam Groot
Groep 2 :
Astrid Steltenpool
Groep 3:
Loes Botman
Groep 4 :
Valerie Hauwert
Groep 5 :
Stefanie Baas
Groep 6:
Jenny Schoutsen
Groep 7:
Ingrid Brandsen
Groep 8:
Miriam Kolken
Dagelijks bestuur:
Ingrid Brandsen
Sonja Bakker
Lonneke Schenk

(voorzitter)
(secretaris)
(penningmeester)

Kennismakingsgesprekken
Binnenkort zijn de kennismakingsgesprekken weer. Deze vinden plaats van 28 september tot en
met 9 oktober, uiteraard ook nu weer volgens het coronaprotocol.
Hieraan voorafgaand krijgen de leerlingen volgende week vrijdag een vragenblad mee naar
huis. Aan de hand van het ingevulde vragenblad vindt het gesprek plaats.
Het inschrijven voor de gesprekken wordt per groep geregeld via Parro. De inschrijving hiervoor
start op dinsdag 22 september om 17.00 uur.
Kriebelbrigade
Momenteel is onze kriebelbrigade (nog) 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?
Muzieklessen op de Werenfridus
Sinds vorige week is op de donderdagochtend meester Bart Koning bij ons op school. Hij geeft
muziekles aan alle groepen, de ene week de groepen 1-2 t/m 5, de andere week de
groep 6 t/m 8.
Volop enthousiasme bij iedereen!
Speuren en bewegen tijdens Nationale Sportweek
Alle kinderen, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s opgelet! Van 18 tot en met 27 september
organiseert Team Sportservice tijdens de nationale sportweek een beweegspeurtocht in
verschillende dorpen in de regio! Samen met je familie of vriendjes en vriendinnetjes loop je een
mooie route en doe je onderweg leuke beweegactiviteiten. De activiteiten zijn in verschillende
niveaus. Iedereen kan meedoen dus!
De beweegspeurtocht wordt georganiseerd in: gemeente Medemblik, Enkhuizen, Drechterland,
Stede Broec, Opmeer en Landsmeer.
De wandeltocht wordt gelopen in groepjes van minimaal 2 en maximaal 6 personen. De
groepjes mag je zelf samenstellen. Bij deelnemers jonger dan 10 jaar, moet er een volwassene
meedoen. Onderweg worden sporten en spellen gedaan op verschillende niveaus. Op sommige
plekken helpen lokale verenigingen. De exacte startlocaties, datums en tijden staan op de
website van Sportservice.
Inschrijven kan via www.teamsportservice.nl/zaanstreekwaterland voor gemeente Landsmeer
en via www.teamsportservice.nl/westfriesland voor de andere gemeenten. Klik op evenementen
en activiteiten en dan op beweegspeurtocht. Inschrijven kan van 31 augustus tot 10 september.
Meld je snel aan want vol = vol!

Meer info (zoals de agenda) te vinden op onze site: w
 ww.werenfridus-wervershoof.nl

