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Agenda 2020-2021
30-9

Start Kinderboekenweek

30-9

Sparen voor de schoolbieb tot 11-10

05-10

Dag van de leerkracht

06-10

Ontruimingsoefening

09-10

Voorleesactie Femke Hielkema (weth)

10-10

Dag van de Duurzaamheid

12-10

Start herfstvakantie t/m 16-10

11-10

Laatste dag Bruna actie

Coronaproof trakteren
Omdat kinderen graag op hun verjaardag
willen trakteren, is voor de vakantie de
afspraak gemaakt dat dit mag, mits
Coronaproof. Deze regel geldt nog steeds. Zie
voor suggesties op onderstaande link.
https://www.ladylemonade.nl/trakterenop-school-corona-traktaties/
We begrijpen dat het soms wat lastiger is om
dan de regel ‘gezonde traktatie’ in gedachte te
houden, omdat e.e.a. ook betaalbaar moet
blijven. Ook hiervoor gaan we uit van ieders
eigen gezonde inzicht.
Rookvrije schoolterreinen
Op 1 augustus 2020 moeten alle schoolpleinen
rookvrij zijn. Vanwege de impact van de
coronacrisis op het onderwijs gaat de NVWA
(Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) pas
per 1 januari 2021 handhaven. Het is dus een
wettelijke bepaling. In 2019 waren 80%
van de schoolpleinen in het primair onderwijs
al rookvrij. Alle schoolpleinen zijn inmiddels
voorzien van bordjes ‘Rookvrij’.
Het gaat dan vooral om jongeren die na (maar
soms ook onder) schooltijd het plein als
hangplek gebruiken.
Onze pleinen zijn toegerust met camera’s.
Hierdoor konden al een aantal gevallen van
vandalisme opgelost worden. Laten we samen
zorgen voor een veilige en rookvrije omgeving
voor onze kinderen. Dat kan ook door hier
samen met uw (oudere) kind/kinderen over te
praten.

Start Kinderboekenweek
Op woensdag 30 september wordt de
Kinderboekenweek officieel geopend. We doen
dat samen met de Boekhorst. Het thema is:
‘Er was eens….’ Op In de Kring is dat meteen
het 1e schoolbrede thema. Dat wil zeggen dat
er in alle groepen een aantal weken over dit
thema wordt gewerkt. Frank Spijkers is histotolk en zal de Kinderboekenweek openen.

Luizenpluis
Na de herfstvakantie zijn er 2 ouders die bereid
zijn de luizenpluis te doen. Dat is nog steeds te
weinig. We herinneren u eraan, dat het dus echt
nodig is dat u met regelmaat de haren van uw
kind controleert. Dat is toch minstens 1x per
week, maar liefst dagelijks.
Verkeerseducatieplan
In de Kring heeft een Verkeerseducatieplan om
zo de kerndoelen die er voor de vak zijn te
kunnen waarborgen. Wij gebruiken hiervoor het
Basispakket van VVN (Veilig Verkeer Nederland)
dat deels wordt gesubsidieerd door de Provincie
Friesland. De lessen betaalt de school zelf,
gastlessen en projecten zijn gratis.
Om het jaar doen we een groot project: De
Verkeersflits. Dat staat in 2021-2022 weer op
het programma. Dit jaar doen we kleinere
projecten, zoals o.a. de Fietskeuring en
Zichtbaar in het Verkeer. Onze Verkeersouder is
Yme Braaksma. Naast lessen kunnen we VVN
ook raadplegen bij een vraag m.b.t. de VSO
(Veilige School Omgeving). Deze week heeft u
daarover al een mail van ons ontvangen.

Ontruimingsplan
Iedere school heeft een ontruimingsplan dat
ieder schooljaar wordt geactualiseerd. Naast een
plan, zijn er ook ontruimingsoefeningen. Deze
zijn soms bekend, soms (voor de kinderen én

leerkrachten) onverwacht. In oktober hebben
we weer een ontruimingsoefening. Voor de
kinderen is het vooral belangrijk dat ze rustig
naar de plek gaan die daarvoor is aangewezen
(gekleurde bordjes op het hek). Uiteraard
onder begeleiding van de leerkracht die alle
namen controleert. Onze beheerder/conciërge
is hoofd BHV-er. Juf Anja B en juf Tanja zijn
de BHV-ers voor In de Kring.
Dag van de Leerkracht
Net als Vader- en Moederdag, is er ook een
Dag van de Leerkracht. Dat is ieder jaar op 5
oktober. Deze dag wordt in 88 landen gevierd,
alleen niet allemaal op 5 oktober (21 landen
wel). Het is even een weetje, want wie weet
zijn er kinderen die denken: hé dat is leuk,
dan maak ik voor mijn juf een mooie tekening
of een zelfgeschreven verhaaltje, gedichtje.
Hoeft niet, maar mag wel. Altijd leuk om even
in het zonnetje te staan. Ook voor
leerkrachten!

Sparen voor de schoolbieb
In de week van 30 september t/m 11 oktober
(Kinderboekenweek) kunt u weer helpen om
de schoolbibliotheek aan te vullen.
Kassabonnen van kinderboeken die gekocht
zijn bij een Bruna winkel kunnen op school
ingeleverd worden. Wel gekocht in
bovengenoemde periode. De school mag dan
voor 20% van het totaalbedrag op de bonnen
kinderboeken aanschaffen. Spaart u mee?

Met vriendelijke groet,
Anja Oosterhoff

