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Beste ouders, verzorgers,
De eerste schoolweek na de vakantie zit erop. Het was fijn om
alle kinderen weer te mogen ontvangen in de groepen.
Daarnaast was het ook goed om te ervaren dat de startbrief
duidelijk is geweest zodat er sprake was van een prettige start
van het schooljaar. Wat dit schooljaar ons gaat brengen op
het gebied van buiten(schoolse) activiteiten, gezamenlijk
vieren van feesten/feestdagen, excursies etc. is voor niemand
(nog) duidelijk. Zeker wanneer er sprake is van
inbreng/deelname van volwassenen (buiten teamleden om)
moeten we vooralsnog vaak pas op de plaats maken. De
algemene informatieavond is komen te vervallen, maar
daarvoor in de plaats zullen er met de ouders en kinderen
kennismaking-/start-gesprekken worden gevoerd eind
september. Zo behouden we de korte lijnen en blijft iedereen
nauw betrokken bij de school. Meer informatie volgt medio
september.

Belangrijke data
3-9-2020
Inloopspreekuur Toos de
Moor
16-9-2020
Studiedag; alle kinderen vrij
17-9-2020
Schoolfotograaf

De bibliotheek op school is ook
weer open!!!
Vrijdag is de dag dat de
kleuters boeken komen lenen
en ruilen.

In de eerste schoolweek zijn de nieuwe schoolkalenders mee
gegeven aan de (oudste) kinderen. Wanneer u een (extra)
kalender wilt ontvangen, kunt u dat aan een van de
teamleden doorgeven. De schoolkalender en de schoolgids
zijn ook terug te vinden op de website.
Vanaf maandag 31 augustus gaan de groepen 3 t/m 8 weer
gymmen in de gymzaal bij de Kerkring. In de gymzaal zal ook
rekening worden gehouden met de coronarichtlijnen m.n.
met betrekking tot de hygiëne.
Let op: woensdag 16 september is de school gesloten in
verband met een studiedag
Vriendelijke groeten, team Willem de Zwijger
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Parro
De migratie van Parro, halverwege augustus heeft bij sommige ouders voor de nodige
strubbelingen gezorgd, maar inmiddels is van alle kinderen minimaal 1 ouder gekoppeld. Parro
is gelinkt aan ons administratiesysteem ParnaSsys. Mocht er iets wijzigen in uw mailadres of een
tweede ouder wil ook worden gekoppeld, geef het nieuwe mailadres dan door aan school,
zodat de leerkracht u (opnieuw) kan uitnodigen.
Hoofdluizen controle (voorlopig niet op school)
Vanwege de richtlijnen die het gevolg zijn van het coronavirus kan er voorlopig geen
luizencontrole op school plaatsvinden. Om te voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig
probleem wordt, is het wel belangrijk om regelmatig het haar te controleren. Het controleren
op luizen kan ook prima in de thuissituatie gedaan worden. Dan is er ook minder risico op
verspreiding van het coronavirus. Hieronder is een stuk tekst opgenomen van het Landelijk
Steunpunt Hoofdluis. Tevens is bij deze Willem Spreekt een aparte bijlage meegestuurd met
kam instructies om thuis te bewaren.

Hoofdluispreventie is de verantwoordelijkheid van ouders. De luizencontrole op school is een
extra controle en moet gezien worden als ondersteuning voor de ouders. Sowieso is thuis
regelmatig controleren de beste optie om hoofdluis te voorkomen.
Hoe?
1). Kam het haar goed uit met een gewone kam of borstel.
2). Kam scheidingen in het haar en verdeel het haar in strengen.
3).Gebruik een luizenkam/netenkam. Begin dicht bij het hoofd en kam in één keer door tot aan
het einde van de streng. Kam boven wit papier of de wasbak. Luizen vallen (indien aanwezig)
dan op het papier of in de wasbak. Luizen zijn grijsblauw of roodbruin gekleurde spikkels en
neten zijn grijs-wit. Inspecteer het haar achter de oren en in de nek extra goed.
Schoolfotograaf
Op donderdag 17 september komt de schoolfotograaf langs. Er worden individuele foto’s,
groepsfoto’s en broertjes/zusjesfoto’s gemaakt. Na schooltijd wordt de mogelijkheid
geboden om broertjes/zusjes die nog niet op school zitten (of inmiddels van school af zijn)
samen met het kind dat wel op school zit, op de foto te zetten. Dit kan echter alleen wanneer
alle richtlijnen m.b.t. het coronavirus in acht worden genomen. Wanneer u hier interesse in
heeft kunt u dit mailen uiterlijk donderdag 3 september naar post@basisschoolwillemdezwijger.nl.
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Inloopspreekuur Toos de Moor (jeugdverpleegkundige CJG)
Opvoeden is leuk en uitdagend, maar kan soms ook lastig zijn. Dan is het goed om te weten
dat je er als ouder niet alleen voor staat! Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), kan helpen
wanneer je als ouder of verzorger een kleine of grote vraag hebt over opvoeden of opgroeien.
Het CJG denkt met je mee in onderwerpen als eten en groei, verlegenheid en agressie.
Maar ook over drukke kinderen, echtscheiding, puberteit, alcohol- en drugsgebruik en nog veel
meer. Donderdag 3 september is Toos de Moor aanwezig op school. Wanneer u Toos wilt
spreken tussen 8.30u en 9.00u. kunt u dat mailen naar tmoor@ggdwest-brabant.nl.

Bouw!
Bij de start van het nieuwe schooljaar gaan we verder met het programma Bouw! Dit
computerprogramma is bedoeld voor leerlingen in de onderbouw. Sommige leerlingen
hebben moeite met de beginnende leesvoorwaarden waaronder de klank-letterkoppeling.
Door spelenderwijs te oefenen met letters, klanken en rijmen wordt een vlotte woordherkenning
gestimuleerd. Wanneer uw kind in aanmerking komt voor Bouw! wordt u door de leerkracht
geïnformeerd.
Wij zijn van mening dat het werken met Bouw! een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van
school en ouders. Alleen bij een goede samenwerking, waarbij er thuis ook wordt geoefend,
heeft het programma een kans van slagen. Voor alle duidelijkheid; er kan geen aanspraak
gemaakt worden voor de aanvraag voor vergoede diagnostiek wat betreft leesproblemen,
wanneer er grote onverklaarbare gaten in het tijdschema van het oefenen zijn ontstaan en er
dus niet structureel 1 uur in de week geoefend is. Het is dus echt van belang dat er thuis ook
wordt geoefend. Wij vragen slechts 20 minuten per week oefentijd thuis.

Kennismaken/inschrijven? U bent van harte welkom!
Wordt uw zoon of dochter in 2020 of begin 2021 vier jaar? U bent van harte welkom om kennis
te komen maken.
Met het oog op groepsindelingen en het aantal te formeren groepen de komende jaren is het
prettig om te weten hoeveel nieuwe kinderen we mogen verwachten. We hopen u snel met
uw zoon of dochter te mogen ontvangen op onze school!

Volgende Willem Spreekt verschijnt eind september
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