Donderdag 23 september 2021

Welkom voelen, Verwondering, Creativiteit en Respectvol samen
Maatregelen corona
Als een leerling positief getest is met het coronavirus hoeft sinds deze week niet meer de hele groep in quarantaine. De besmette leerling moet thuis blijven maar klasgenootjes kunnen dus in principe allemaal naar
school. Een uitzondering kan gelden voor kinderen die met de besmette leerling thuis in nauw contact zijn geweest (bijvoorbeeld als ze samen thuis hebben gespeeld). De GGD adviseert de school bij het nemen van de
juiste maatregelen.
Het blijft belangrijk dat kinderen met klachten (verkoudheidsklachten met koorts, benauwdheid en/of veel
hoesten) zich laten testen bij de GGD en thuis de uitslag afwachten. Kinderen die corona hebben blijven thuis
tot ze, na minimaal 7 dagen na de test, 24 uur klachtenvrij zijn.
Vanaf 25 september is het niet meer verplicht om anderhalve meter afstand houden tussen volwassenen aan
te houden. Het is wel veiliger!
De afspraken om geen handen te schudden en alle hygiënemaatregelen in acht te nemen blijven ook belangrijk.

Halen en brengen
Halen en brengen van leerlingen blijft buiten. De kinderen blijven dus zelfstandig naar binnen komen. Uitzondering op deze regel zijn nieuwe leerlingen en speciale situaties in overleg met de leerkracht.
De leerkracht ontvangt ’s morgens de kinderen vanaf 8:20 uur bij de groep. In de gangen zijn leerkrachten
aanwezig om leerlingen te helpen en de weg te wijzen als dat nodig is.
Na schooltijd komt de leerkracht met de groep naar buiten. U kunt dan even een vraag stellen of een afspraak
maken voor een gesprek. Gesprekken met de leerkracht na schooltijd kunnen gewoon op school plaatsvinden.

Eindtijden weer voor alle groepen gelijk
In lijn met de versoepeling van de Corona maatregelen gaan we stoppen met de verschillende eindtijden voor
sommige groepen. Vanaf volgende week maandag is de eindtijd weer voor alle groepen gelijk.
Dus op maandag, dinsdag en donderdag is de school uit om 14:45 uur en op woensdag en vrijdag om 12:30
uur.

Afscheid meneer Mark
Beste ouders/verzorgers,
Mark is met pensioen! Helaas hebben we hier door Corona nog niet de aandacht aan kunnen besteden die hij
verdient! Vandaar dat we het afscheid nog een keer dik over gaan doen! Vrijdag 22 oktober is de dag! We
gaan meneer Mark deze dag in het zonnetje zetten. Alle kinderen krijgen de gelegenheid om iets leuks voor
hem te doen. Maar ook voor jullie als ouders/verzorgers is er een moment om nog een praatje te maken en
afscheid te nemen.
We houden een ouderreceptie bij De Geseldonk, om 12:30 uur. Iedereen is hier welkom om onder het genot
van een kopje koffie of thee een praatje te komen maken.

Geen fietsen stallen bij De Geseldonk
Op beide lokaties hebben we fietsenstallingen speciaal voor de kinderen. De stalling bij De Geseldonk is alleen
bedoeld voor hún bezoekers. Zij huren die grond van de gemeente. Wij vragen u namens hen vriendelijk om
alleen de stalling op school te gebruiken.

Ouderraad
Het schooljaar is weer begonnen! Een frisse start met een nieuwe directeur. Welkom Maarten! Hopelijk hebben we dit schooljaar minder hinder van alle coronamaatregelen, en kunnen geplande activiteiten gewoon
doorgaan.
Ook de ouderraad heeft de eerste vergadering er weer opzitten. Deze vergadering stond eigenlijk gepland op
27-09-2021, maar hebben we door omstandigheden moeten verzetten.
Helaas zijn er problemen met het mailadres van de ouderraad, waardoor veel emails al hele lange tijd onbeantwoord zijn gebleven. Onze excuses hiervoor, we zijn er inmiddels achter waar het probleem zit en gaan dit
z.s.m. oplossen. De ouderraad is te bereiken op het volgende e-mailadres: ouderraadobshout@obsh.nl.
De Ouderraad.

Foto’s/film op onze website, het ouderportaal, instagram en twitter
Wij vinden het leuk om foto’s op onze website of op de school twitter te plaatsen van allerlei schoolactiviteiten.
Mocht u niet willen dat uw kind/eren duidelijk herkenbaar op de site wordt/worden afgebeeld, dan kunt u dit
schriftelijk bij de administratie kenbaar maken (obshout@obsh.nl), wij houden daar natuurlijk rekening mee.

Leesweetjes
Tips voor het voorlezen
1. Lees liever dagelijks tien minuten met uw kind voor, dan één keer per week een uur.
2. Zorg voor een gevarieerd aanbod in boeken zodat je kind in aanraking komt met veel
nieuwe woorden.
3. Voorspel samen het verhaal.
4. Lees voor zoals u praat.
5. Vermijd en versimpel moeilijke woorden niet, maar leg ze uit.
6. Stel vragen over de betekenis van woorden en het verhaal.
7. Probeer zelf ook te lezen. Goed voorbeeld doet volgen.
8. Lees verhalen opnieuw voor. Herhaling zorgt ervoor dat kinderen meer woorden leren en verhaalbegrip
diepgaander is.
9. Vraag je kind het verhaal even samen te vatten, wanneer je een boek weer oppakt.
10. Ga door met voorlezen, ook wanneer je kind al zelf kan lezen. Blijf volhouden. Lees elkaar om de beurt
een hoofdstuk voor.
11. Speel in op de interesses van je kind.
Vraag om advies bij jouw plaatselijke kinderboekhandel of in de bibliotheek van school.
De Bibliotheek op school is bij de hoofdingang van locatie nr. 9.
De openingstijden zijn maandag van 14:30 – 15:15 uur en woensdag van 11:30 – 13:00
uur.

Vrijwilligers gezocht voor de bibliotheek
We zijn als school erg trots op onze bibliotheek in de school en vinden het heel fijn dat de kinderen en ouders
zo enthousiast zijn. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door een groepje enthousiaste vrijwilligsters. Dit
groepje zou graag nog uitgebreid willen worden. Daarom zijn wij op zoek naar ouders die ons willen helpen in
de bibliotheek. U bent altijd met twee personen aan het werk en wanneer er wat meer ouders bereid zijn om te
helpen, is de frequentie waarmee een beroep op u wordt gedaan, niet zo groot. Uiteraard kunt u zelf aangeven
hoe vaak u kunt/wilt helpen. U kunt zich opgeven door een mailtje te sturen naar obshout@obsh.nl.
Wij hopen op een hoop nieuwe enthousiaste vrijwilligers (ook opa’s, oma’s, ooms, tantes enz. zijn van harte
welkom) zodat vele handen licht werk maken. U krijgt een gratis abonnement van de bieb als dank.
Juf Joan en juf Eline.

Bijna jarig: van harte gefeliciteerd!
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GGD Brabant-Zuidoost: Kindmonitor 0 t/m 11 jaar
De GGD Brabant-Zuidoost heeft eind september een uitnodiging om de Kindmonitor in te vullen verstuurd
naar ruim 26.000 ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit deze enquête gaan over
de gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de kinderen. Heeft u ook een uitnodiging ontvangen? Doe mee,
uw mening telt! Meer informatie en een kort filmpje kun je vinden op www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant.

Samenwerkingsverband Helmond PO: Bijeenkomst Passend Onderwijs in beweging
Beste ouders,
In ons samenwerkingsverband hebben we samen met jullie de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet.
Toch zijn er in onze regio nog de nodige zaken aan te pakken als het gaat om het bieden van steeds passender (en op termijn inclusiever) onderwijs aan alle kinderen in de regio.
Het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO nodigt je dan ook uit voor een bijeenkomst Passend Onderwijs in beweging op:
Datum: 22 november 2021
Tijd: 19.00 – 21.30 uur
Locatie: Aula Antoon van Dijkschool, Berkveld 19, Helmond
Bij deze weekbrief treft u als bijlage de uitnodiging aan met daarin de link om aan te melden.

Informatie over hoofdluis

