
Nieuws van de directie

Nog een week en de herfstvakantie gaat van

start. Ik kijk terug op een aantal mooie

eerste onderwijsweken van het schooljaar.

Graag wijs ik u op onderstaande informatie

die van belang is voor de komende periode.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op

vrijdag 11 november a.s.

Fijne kermisdagen en voor daarna een mooie

vakantie.

namens het team,

Cor Diepstraten, directeur

Jaarmarkt

Dinsdag 18 oktober staan ook wij weer op de

jaarmarkt in Rijen. Voor de jonge kinderen

is er een activiteit. Uw vrienden en

kennissen kunnen info over onze scholen

ophalen. Ook Muzerij en de speelotheek zijn

aanwezig.

Trefbaltoernooi 2022

Dit jaar organiseren de sportcoaches

meerdere trefbaltoernooien voor de groepen

5 t/m 8. Deze zijn

als volgt ingedeeld:

● Woensdag 9 november groep 5

● Woensdag 16 november groep 6

● Woensdag 23 november groep 7

● Woensdag 30 november groep 8

De toernooien duren van 13:30u tot

ongeveer 17:30u en zullen voor alle groepen

plaatsvinden in sporthal “Achter de tuintjes”

in Gilze.

Inschrijven kan op een poster die in de klas

komt te hangen, de groepen 5 en 6 moeten

zich vóór 21 oktober inschrijven. De groepen

7/8 vóór 4 november.

Teams bestaan uit minimaal 7 en maximaal

10 spelers.

Iedereen is natuurlijk van harte welkom om

te komen kijken!

Voor vragen kunt u terecht bij de sportcoach

op uw school.

Tot snel!

De commissie scholentoernooien Gilze en

Rijen



Speel-o-theek ’t TREINTJE

Speel-o-theek ‘t TREINTJE organiseert een

speelgoedbeurs met een groot aanbod aan

spellen en puzzels tegen een laag bedrag.

De opbrengst van de beurs komt ten goede

aan de speel-o-theek.

De datum is: woensdag 2 november a.s.

van 12.00 tot 16.00 uur in de K.B.S. St.

Jozef te Rijen.

De directie danken wij voor het beschikbaar

stellen van de ruimte.

De ingang is in de Kloosterstraat bij de

blauwe vlag van de speel-o-theek.

Met vriendelijke groet,

Organisatie speelgoedbeurs

Speel-o-theek ‘t TREINTJE

Heelys

Steeds meer kinderen dragen ”heelys”

(schoenen met wieltjes) naar school. Op het

schoolplein is dit toegestaan, maar in het

schoolgebouw zelf niet. Als uw kind deze

heelys draagt, graag een ander paar

schoenen meegeven, zodat deze binnen

school gedragen kunnen worden.

Ingang kleutergroepen

Wij merken dat de laatste tijd bij de

kleuters steeds vaker de verkeerde ingang

gebruikt wordt. De kinderen van de groepen

1/2A  en 1/2B gaan via de deur aan de

Biezelaar naar binnen (tussen de lokalen van

1/2A en 1/2B). De kinderen van de groepen

1/2C, 1/2D en 1/2E gaan via de deur aan het

kleuterplein naar binnen. Zo voorkomen wij

drukte in de gangen. Alvast bedankt voor uw

begrip en medewerking.

Ontruiming

Op dinsdag 1 november houden we onze

geplande ontruimingsoefening. Een paar

weken later doen we dat, na een evaluatie,

nogmaals, maar dan ongepland. Een veilig

gevoel voor u, voor de kinderen en ook voor

ons.

Vervangingen

Zoals u waarschijnlijk heeft begrepen,

hebben wij ook weer te maken met Corona.

Verschillende leerkrachten hebben thuis

gezeten of zitten, bij het schrijven van deze

nieuwsbrief, thuis. Bij ziekte en vervanging

proberen wij u steeds zorgvuldig te

informeren. Soms is het echter niet mogelijk

omdat wij pas zelf heel laat weten hoe we

de vervanging gaan regelen. Ik hoop hiervoor

op uw begrip.



Covid-plan

In de afgelopen MR vergadering is ons

draaiboek Covid goedgekeurd. Landelijk

gaan we uit van 4 scenario’s en wel:

Scenario-1: donkergroen. Het eerste

scenario is een preventief scenario dat

wordt getypeerd met het woord

verkoudheid. Er is nog geen noodzaak om

specifieke maatregelen te treffen. In deze

fase gaat het om het nemen van

een aantal basismaatregelen m.b.t. hygiëne

en gezondheid.

Scenario-2: groen. Ook dit scenario is

preventief van aard. Deze fase wordt

getypeerd met het woord griep. Scenario 2

vraagt om het uitvoeren van de

basismaatregelen en extra aandacht voor

personen met een kwetsbare

gezondheid.

Scenario-3: oranje. Scenario 3 wordt

getypeerd met continu strijd. Het is een

fase waarin het gaat om interventie, om

het nemen van maatregelen die genomen

moeten worden om het fysieke onderwijs zo

verantwoord mogelijk

doorgang te laten vinden. Het kabinet

neemt ingrijpende maatregelen om de

verspreiding van het virus tegen te gaan, en

van de scholen wordt verwacht dat zij ook

voorzorgs- en contact beperkende

maatregelen nemen.

Scenario-4: rood. Ook dit scenario

–getypeerd met worst case- is een fase

waarin het gaat om het uitvoeren van

interventies. De school blijft open, maar het

aantal personen in de school moet worden

beperkt en het is niet langer

mogelijk dat alle leerlingen tegelijkertijd

fysiek les krijgen.

Het zou kunnen voorkomen, dat het kabinet

overgaat op een noodscenario dat verder

gaat dat de maatregelen in

scenario 1 t/m 4. Dat gebeurt als er

landelijke maatregelen nodig zijn die

zwaarder zijn dan de maatregelen in het

worst case scenario (scenario-4). In dat

geval is ons plan COVID-19 niet langer

leidend. De totale regie

verschuift dan naar het kabinet.

Het ministerie bepaalt in welke fase we

komen. Ik zal u steeds op de hoogte te

houden van de maatregelen die de school

neemt.


