Skoalle mei de Bibel “De Griffel” Moarre-Ljussens

Schooljaar 2020-2021

27 augustus 2020

Achte alden,
De eerste weken mochten we op een fijne manier met elkaar starten! In de
klassen zijn de lessen begonnen en we hebben in de eerste weken ook veel
aandacht voor groepsvorming
door allerlei spelletjes en
vertrouwensoefeningen. Alle
leerkrachten zijn aan het werk en
tot nu toe valt het aantal zieken
gelukkig mee.
Wel houden we in ons
achterhoofd dat het heel goed
mogelijk is dat we vroeg of laat
over moeten schakelen op
thuisonderwijs. Immers, zodra een
leerkracht ziek is of in aanraking is
geweest met iemand die positief getest is op Covid-19, moet deze in quarantaine.
Zolang de leerkracht niet erg ziek is, kan de leerkracht vanuit huis gaan werken.
Zelf heb ik afgelopen week een test laten doen. Zodra er een weersomslag is
wordt ik verkouden en krijg ik keelklachten. Normaal gesproken denk je er niet
eens over na en werk je gewoon door. Nu moest ik verplicht thuiszitten vanaf het
moment dat ik de afspraak maakte tot de uitslag negatief zou zijn. Dan valt
thuiszitten niet mee… Je merkt hoe ‘normaal’ het is om naar je werk te gaan,
even een boodschap te halen, met je kind naar de ortho te gaan of koffie te
drinken bij familie of vrienden. Ik twijfelde niet over de uitslag, maar je hoort
zoveel mensen die helemaal het gevoel niet hebben ziek te zijn en wel positief
testen. Gelukkig was de uitslag snel binnen en was alles goed. Ik ben vandaag ook
heerlijk weer op school aan het werk.
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Ongetwijfeld zijn er veel meer mensen die deze ervaring al hebben gehad. Tot nu
toe hebben we nog geen berichten gehoord van mensen rond de school die
positief getest zijn. We houden er wel rekening mee dat het binnenkort zou
kunnen gebeuren.
Wat de leerlingen betreft: testen is niet verplicht. Mocht er langdurig
schoolverzuim zijn, dan is het wel aan te raden. De precieze afspraken wanneer
een kind naar school naar mag kunt u nalezen op neusverkoudheid kinderen.
Mag een kind met een verkoudheid naar school en de BSO?
Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid
gewoon naar school en de BSO mogen, behalve:
•
•
•

als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;
als het kind een huisgenoot is van een patiënt met een bevestigde COVID-19;
als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van
benauwdheid heeft.

Voor kinderen in groep 3 of hoger gelden de normale regels voor thuisblijven:
•

•

bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts vanaf 38 graden Celsius en/of
plotseling verlies van reuk of smaak);
als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van
benauwdheid heeft.

De regels veranderen vaak een klein beetje, houdt u vooral de website van de
rijksoverheid in de gaten. De informatie die hier staat is over het algemeen
actueel. De beslisboom in de bijlage kan ook duidelijkheid geven bij twijfel. Er is
een beslisboom voor kinderen tot 6 jaar en een beslisboom voor kinderen van 712 jaar.
Vorige week hebt u de informatiegids via de mail ontvangen, deze staat ook op
de site. De actuele jaarplanning staat in Parnassys. Uiteraard zijn alle activiteiten
onder voorbehoud.
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Fijn dat we zoveel ouders mogen ontvangen in de school! Denkt u nog even aan
het wachten op het plein? De leerkracht haalt u op van het schoolplein.

Elke maandag nemen veel kinderen zending mee naar school. Hier zijn we heel
blij mee! Tot nu toe ging de opbrengst altijd naar een project in het buitenland.
(Vanaf) dit schooljaar gaan we het iets anders aanpakken, want we gaan het
lokale doel ‘Speelgoedbank op Stelten’ in Buitenpost steunen. Voor de periode
van september t/m december gaan we geld, maar ook speelgoed, voor de
speelgoedbank in Buitenpost inzamelen.
Hoe gaan we de steun aan de speelgoedbank vormgeven?
Geld inzamelen op maandag ochtend blijft, maar we willen nu ook speelgoed in
gaan zamelen. In de maand oktober kunnen kinderen nieuw en gebruikt (maar
mooi en heel) speelgoed meenemen naar school. In de hal, bij de bibliotheek,
wordt een mooi hoekje gecreëerd waar we al het speelgoed verzamelen. Doet u
ook mee? Zo kunnen we hopelijk eind oktober met een auto vol speelgoed
richting Buitenpost gaan.
In het kort wat we wanneer inzamelen:
Elke maandag: Zending
Oktober: Inzamelen van speelgoed
(In december komt er nog 2e een inzamelingsactie voor speelgoed. Daarover
komt later meer informatie)
Wij zijn Speelgoedbank op Stelten. Speelgoedbank op Stelten bestaat sinds oktober 2015. Na
twee keer verhuisd te zijn, zitten we nu sinds maart 2018 in een klein winkelpand aan de
Christinastraat 4 in Buitenpost.
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Naast voedselbanken en kledingbanken is er dus ook de
speelgoedbank. Wij geven speelgoed gratis weg aan
kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Het
speelgoed mag 1x per maand uitgezocht worden door de
kinderen. Elke 3e zaterdag van de maand is het uitgifte. Het
speelgoed mag gehouden worden. Dit hoeven we niet meer
terug.
De kinderen hebben allemaal een puntenkaart met 40 punten erop. Die 40 punten mogen
verspreid over een jaar besteed worden aan speelgoed. Ze mogen maximaal 10 punten per keer
inzetten. Dat betekent dat ze minimaal 4x per jaar bij ons speelgoed mogen uitzoeken.
Gezinnen die gebruik maken van de voedselbank, Stichting Leergeld, gebiedsteam, schuldsanering
of een andere hulpverleningsinstantie, komen in aanmerking voor de Speelgoedbank.
Het speelgoed wat we weggeven wordt veelal door particulieren ingebracht die de zolder
opgeruimd hebben. Ook krijgen we nieuw speelgoed binnen. Gekregen van mensen die ons
initiatief een warm hart toedragen. Al het speelgoed wat ingebracht wordt, wordt door ons
nagekeken en getest. Puzzels worden door een dagbestedingsgroep van Talant in elkaar
gepuzzeld. Als het niet compleet is of als het stuk is, kunnen we het niet weggeven, dus moet het
alsnog weggegooid worden.
In november hebben we geen reguliere uitgifte, maar de speciale sinterklaasuitgifte. Dat betekent
dat in deze maand voor één keer de ouders speelgoed uit mogen zoeken voor sinterklaas. Dit is
voor ons de drukste periode. Er gaat dan ook veel speelgoed weg. Fijn dat jullie ons willen helpen
om te zorgen dat we voorafgaand aan deze maand speelgoed binnen krijgen!
We hebben in hetzelfde pand ook een winkel waar we speelgoed verkopen. Die zit in het voorste
gedeelte. Dit is gebruikt speelgoed wat nog prima een ronde mee kan, maar wat we net niet mooi
genoeg vinden om weg te geven.
Deze winkel is toegankelijk voor iedereen. We noemen dit de “2e kans speelgoedwinkel”.
Van dat geld kopen we nieuw speelgoed voor de speelgoedbank, we betalen er onze huur van
etc.
Alle medewerkers van Stichting Speelgoedbank op Stelten doen dit werk vrijwillig. We zijn in
2015 begonnen met z’n drieën, maar er zijn 10 vrijwilligers bij gekomen. Hier zijn we heel blij mee,
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omdat zij ervoor zorgen dat het speelgoed gesorteerd wordt en zij de winkel draaiende houden.
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers, dus mocht u hiervoor interesse hebben, horen we dat graag.
Dit is in een notendop het verhaal van Speelgoedbank op Stelten. We kunnen er nog heel veel
over vertellen. Dus kom gerust eens langs. Als u vragen hebt, zijn we telefonisch bereikbaar tijdens
openingstijden van de Speelgoedbank/2e kans Speelgoedwinkel op: 0511-401357 of op 0610111520.Vragen stellen kan ook via website www.speelgoedbankopstelten.nl of onze
Facebookpagina: https://www.facebook.com/speelgoedbankbuitenpost/
Onze openingstijden van de winkel zijn:
Dinsdag en donderdag van 9:00 uur – 14:00 uur
Zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur
Hartelijke groet,
Team Speelgoedbank op Stelten

Beste ouders/ verzorgers,
Dinsdag 1 september starten we weer met tennislessen onder leiding van Martin van Leeuwerke.
In principe zijn het 10 lessen tot en met 10 november, m.u.v. 1 les op 13 oktober dit i.v.m. de
herfstvakantie.
Geef je op voor 30 augustus en neem gerust een vriend/-in mee!
Degenen die nog nooit hebben getennist, krijgen een G R A T I S proefles.
De tijden zijn nog afhankelijk van het aantal die zich opgeven.
Wilt u eerst meer informatie, stuur dan een mail naar: info@tcmetslawiereo.nl
We hopen je dan te zien!
Met vriendelijke sportieve groet,
Het bestuur van Tennisclub Metslawier e.o.

27 aug

spreekavond
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