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Beste ouders, verzorgers,
De herfstvakantie zit er bijna op. In de week voordat deze
vakantie begon, heeft u verschillende belangrijke berichten
in Parro ontvangen. We hebben ervoor gekozen om in deze
nieuwsbrief deze berichten nogmaals de revue te laten
passeren, omdat deze voorlopig actueel zullen blijven.
Op de valreep hebben we bijna alle oudergesprekken face
to face op school kunnen houden. Of dit de volgende keer
weer kan, is nog maar zeer de vraag, gezien de steeds
strakkere Corona-maatregelen waar de basisscholen ook
mee te maken hebben. De teambijeenkomsten (overleggen
tussen alle collega’s) en MR-overleggen zullen voorlopig via
Teams plaatsvinden en we ontvangen zo weinig mogelijk
externen in de school. Op deze manier proberen we de
school een veilige omgeving te laten blijven waarbij de
kinderen en de teamleden kunnen blijven werken. We weten
als geen ander hoe belangrijk het is (zeker in deze tijd waar
het elkaar ad-hoc treffen niet mogelijk is) om in
contact/overleg te blijven met elkaar en wij willen
benadrukken dat wanneer u vragen heeft m.b.t. de
ontwikkeling van uw kind(eren) u te allen tijde een afspraak
kan maken met de groepsleerkracht. Donderdag as. heeft
Toos de Moor inloopspreekuur. Wanneer u Toos wilt spreken
tussen 8.30u en 9.00u. kunt u dat mailen naar tmoor@ggdwestbrabant.nl.

Belangrijke data
29-10-2020
Inloopspreekuur Toos de
Moor
26-11-2020
MR vergadering 19.00u

Werk in uitvoering
op het voor- en achterplein

In deze herfstvakantie is er door Cingel Straatwerk keihard
gewerkt om beide pleinen onder andere te voorzien van
twee gave, duurzame klim- en klauterparcours. De kinderen
kunnen klimmen, klauteren, balanceren bij beide parcours,
maar ook lekker chillen op de boombanktribune. De
voetbalgoaltjes die op het Cruijffcourt worden geplaatst,
zullen zeer binnenkort worden geleverd. In deze Willem
Spreekt! een fotoreportage.
Vriendelijke groeten, team Willem de Zwijger
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Brengen en halen van kinderen
Graag herhalen we nogmaals de afspraken wat betreft halen en brengen van uw kind(eren).
We zien dat veel kinderen en ouders met de fiets komen, maar dat deze kinderen en ouders
bijzonder lastig de stoep op kunnen met hun fiets of weg kunnen rijden bij school, omdat auto’s
pal voor de school op straat staan geparkeerd! Dit levert ergernis op, maar bovenal gevaarlijke
situaties.
Brengen en halen van de kinderen geschiedt (bij voorkeur) door maximaal 1 volwassene.
Ouders houden onderling afstand en komen niet het schoolplein op, maar nemen afscheid
voor de hekken van het schoolplein. Dit geldt ook voor ouders van groep 3.
Komt u zo veel mogelijk lopend en anders op de fiets. Kinderen stallen zelf hun fiets en lopen
dus zonder ouder(s) het plein op om naar de buiteningang van het eigen klaslokaal te gaan.
De kinderen worden bij goed weer buiten opgevangen door de leerkracht en anders staat de
leerkracht in de deur van de buiteningang van het
klaslokaal.
Wanneer u noodzakelijkerwijs toch met de auto
komt, parkeert u de auto niet voor school !!! U kunt
de auto parkeren bij de in de foto gemarkeerde
parkeerplaatsen, afhankelijk van de richting waaruit
u komt. Zorg ervoor dat u niet langs de school hoeft
te rijden, ook niet als u uw kind afgezet/opgehaald
heeft.

Ouderbijdrage
Afgelopen schooljaar veranderde de wereld. Covid kwam en daardoor werd o.a. de
schoolreis geannuleerd. Gelukkig hadden we de sinterklaasviering, de kerstviering en het
carnavalsfeest op dat moment al georganiseerd.
Mede dankzij uw ouderbijdrage hebben school en ouderraad al deze leuke activiteiten
kunnen organiseren. Voor het schooljaar 2020/2021 staan er weer een groot aantal leuke
activiteiten op het programma, al dan niet in aangepaste vorm.
De ouderbijdrage wordt dit schooljaar wederom niet verhoogd. Alleen voor het schoolkamp
van groep 8 wordt later dit jaar een extra bijdrage gevraagd aan de betreffende ouders,
aangezien het schoolkamp volledig los staat van de reguliere activiteiten.
In mei 2019 hebben wij u de keuze gegeven of u de toen, reeds betaalde, ouderbijdrage wilde
doneren aan nieuwe speeltoestellen op het schoolplein, of dat u de, reeds betaalde,
ouderbijdrage wilde verrekenen met dit schooljaar. Dit leverde een mooie bijdrage op van €
2.417,50 voor de nieuwe speeltoestellen. In de herfstvakantie zal worden gestart met de
werkzaamheden op het schoolplein.
Voor de ouders die hebben aangegeven het schoolgeld met dit jaar te willen verrekenen is de
ouderbijdrage voor dit schooljaar per kind € 15.00. De ouders die de bijdrage hebben
gedoneerd aan de toestellen betalen het reguliere bedrag van € 45.00 per kind.
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Weet u uw keuze niet meer, neem dan voor het juiste bedrag contact op met de
penningmeester via onderstaande gegevens. Zij kan de ouderbijdrage tevens via een Rabo
Betaalverzoek bij u innen.
Maakt u geen gebruik van Rabo Betaalverzoek, dan verzoeken u vriendelijk het juiste bedrag
binnen 2 weken over te maken op onderstaande rekening,
onder vermelding van de naam en de groep van uw kind(eren) :
IBAN : NL15 RABO 0346 7299 71
T.n.v.: Ouderraad OBS Willem de Zwijger
Wij realiseren ons dat de ouderbijdrage, zeker in het geval van meerdere kinderen binnen één
gezin, een behoorlijke aanslag op het budget kan zijn. Daarom wijzen wij u op de mogelijkheid
een beroep te doen op Stichting Leergeld.
Voor informatie hierover kunt u terecht op de site www.leergeld.nl. Daarnaast is in overleg met
de penningmeester betaling in termijnen mogelijk. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik
willen maken dan kunt u contact met haar opnemen via
e-mail kusters1976@gmail.com of via telefoonnummer 06 – 23 55 30 96.
Met vriendelijke groet Ingrid Kusters
Wat als de juf en/of meester er niet is…..
Naast alle coronaperikelen zijn de griepmaanden ook weer gestart. Hierdoor hebben we te
maken met meer uitval van personeel en helaas minder invalbeschikbaarheid.
Vanuit ons bestaande verzuimplan is een noodplan opgesteld, zodat we zo lang mogelijk aan
het primaire proces, het goed onderwijs geven aan de kinderen, kunnen blijven voldoen.
1. Wanneer een medewerker ziek is, meldt hij/zij zich bij Lous. Zij dient dan direct een aanvraag
vervanging in bij “Leswerk.”
2. Wanneer er geen vervanging beschikbaar is (omdat er een tekort is), worden collega’s
gebeld die hebben aangegeven extra te willen werken.
3. Wanneer zij niet kunnen of zelf ziek zijn, worden collega’s ingezet die wel die dag op school
werken, maar geen eigen groep hebben. Zij laten dan die dag hun taak vallen en gaan voor
de groep.
4. Wanneer dit ook niet meer mogelijk is, worden groepen indien mogelijk samengevoegd of
opgesplitst.
5. Wanneer er echt geen andere oplossingen meer zijn, wordt de groep naar huis gestuurd. U
wordt daar zo snel als mogelijk van op de hoogte gebracht. Voor kinderen die niet naar huis
kunnen, wordt een oplossing gezocht.
Tot op heden weten we het te redden tot en met stap 3. Het is echter de vraag of dit zo blijft.
Tot nu toe hebben we nog niet te maken met collega’s die in quarantaine moe(s)ten en/of
Corona hebben (gehad). Wanneer er sprake is van Corona binnen het team, kan dat
verstrekkende gevolgen hebben en als dat zo is, wordt u daarvan als vanzelfsprekend op de
hoogte gebracht. Nogmaals, de griepmaanden zijn inmiddels ook in zicht en er is sprake van
cursussen, dus de afwezigheid van een collega kan diverse redenen hebben.
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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 29 oktober 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.

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!

Nieuwe schoolpleinen
Op de eerste zaterdag van de vakantie is Maurits van Cingel Straatwerk
samen met een collega gestart met het verwijderen van de oude
speeltoestellen, het kunstgras, de rubberen tegels voor, de rubberen platen
achter en de stenen tegels die nog onder het kunstgras lagen. Het is een
behoorlijke klus geweest om ervoor te zorgen dat alles uiterlijk maandagmiddag klaar zou zijn
om aan de slag te kunnen met de boomstammen op dinsdag. Het was nog even spannend of
alles op tijd geleverd zou worden, maar dinsdagmiddag begon e.e.a. op het voorplein al vorm
te krijgen. Op het voorplein zijn we ook meteen een mooie nieuwe traditie gestart door al twee
tegels te laten leggen met de namen van kinderen die in groep 8 hebben gezeten. Door de
inzet van een extra hulptroep (super bedankt, opa van oud-leerlingen, Jort en Sanne) die
ervoor heeft gezorgd dat alle boomstammen keurig zijn geschuurd en glad zijn gemaakt, is
gisteren, zaterdag 24 oktober, qua ‘houtwerk’ alles afgerond. De kinderen kunnen vanaf
morgen lekker spelen op een nieuw, duurzaam schoolplein!

Volgende Willem Spreekt verschijnt eind november
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