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Vanuit de directie
De herfstvakantie staat voor de deur. De eerste periode van het schooljaar ligt alweer achter ons. In de natuur
zien we de eerste tekenen van de herfst. Bladeren die verkleuren en af gaan vallen, de temperatuur die gaat dalen
en de dagen die korter worden. De Kinderboekenweek is afgelopen week afgesloten en dan hebben we lekker
een weekje vrij.
In de klassen heeft iedereen zijn draai weer gevonden en we merken dat we het met elkaar fijn hebben in de
groep.
In deze nieuwsbrief weer volop informatie over de organisatie van onze school. Wij wensen u allemaal veel
leesplezier en een hele fijne vakantie toe.
Nieuwe directeur Van Heemstraschool
Inmiddels heeft de Benoemings en Advies Commissie (BAC) een nieuwe directeur kunnen voordragen. Dit zal
dhr. Johan Bisschop zijn. Johan heeft afgelopen vrijdagochtend tijdens de studiedag van het team van de Van
Heemstraschool kennis kunnen maken met het team. Na de Herfstvakantie zal ik u informeren wanneer dhr.
Johan Bisschop zal beginnen en het roer van mij na 3 jaar directeur a.i. te zijn geweest van de Van
Heemstraschool zal overnemen. Na de Herfstvakantie zal er ook meer duidelijk worden over de wijze van mijn
afscheid van de Van Heemstraschool in dit Corona tijdperk en zal dhr. Johan Bisschop zich ook nader aan u
voorstellen.
Corona
Na de laatste persconferentie van het kabinet is één ding duidelijk: we hebben nog lang te maken met de
gevolgen van het Covid virus. De gevolgen voor het primair onderwijs lijken beperkt, maar toch zijn er een
aantal maatregelen waarop we de aandacht moeten richten en die we hieronder op een rijtje gezet hebben.
De risico’s van besmetting zit voor een groot deel in ons eigen gedrag. Dat vraagt om discipline van ons
allemaal, op school en thuis.
De richtlijnen voor onderwijs en opvang zijn na maandagavond niet gewijzigd. Hieronder geven we u de
belangrijkste maatregelen nog een keer.

1. Het onderwijs en de opvang gaat verder. Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een beslisboom die u kunt
hanteren om te bepalen of uw kind wel of niet naar school of de opvang kan. De school en opvang gebruiken
deze beslisboom ook.
2. De 1,5 meter afstand blijft de norm, zeker tussen volwassenen.
3. We blijven regelmatig handen wassen.
4. U kunt uw kind nog steeds niet in de klas brengen, volg hierbij de aanwijzingen van de school.
5. Overleg tussen leerkracht en ouder gebeurt zoveel als mogelijk telefonisch. Een ontmoeting op school kan
alleen op afspraak. We blijven terughoudend met derden in de school.
De herfstvakantie staat voor de deur. Misschien trekt u er met uw gezin op uit. Houdt u er rekening mee dat als
u naar een gebied gaat dat door de overheid is aangemerkt als “oranje of rood”, u en uw kind bij terugkeer in
quarantaine moet? Uw kind kan dan niet naar school. Raadpleeg bij twijfel altijd de GGD.
Verkeersveiligheid voor en na schooltijd/ Bouw Hof van Blom
Zoals u wellicht heeft gezien is het ‘smorgens en ‘smiddags vaak ontzettend druk met auto’s voor en
naast de school. Tevens zijn ze nu ook begonnen met de bouwwerkzaamheden rondom Hof van Blom.
Deze bouwwerkzaamheden zullen zoveel mogelijk onder schooltijd plaatsvinden.
Wij willen u vragen dat wanneer u uw kind(eren) wegbrengt of ophaalt van school, uw auto te parkeren
op de parkeerplaats van de Boni.
Dit om de doorgang van en naar school zo optimaal mogelijk te houden, maar vooral ook voor de
veiligheid van de kinderen.
Tevens willen we u vragen dat als u uw kind met de fiets naar school brengt of ophaalt de kant vanaf de Boni
naar het Uilennest te gebruiken. Dit omdat de aanrijroute voor het bouwverkeer
Dorpsweg-Hollewand-Hof van Blom is.
De busjes van het personeel zullen geparkeerd worden op de parkeerplaats van de
jachthaven. Een 3-tal busjes zullen op het terrein geparkeerd worden.
Om de veiligheid van u als ouders en kinderen te waarborgen zullen wij voor de
komende tijd het hek aan de ijsbaan kant sluiten. De kinderen van de middenbouw
mogen gebruik maken van de ingang waar ook de kleuters naar binnen komen.
Vervolgens kunnen de kinderen wel de fiets parkeren op het plein aan de ijsbaan
kant en dezelfde ingang van de school gebruiken.

Tuin-team
Binnen de van Heemstraschool is het al langer de wens om een tuinteam in het leven te roepen.
De bedoeling is om een aantal keren per seizoen met een groep
ouders op een zaterdagmorgen of op een doordeweekse avond de
tuin onder handen te nemen om zo te zorgen dat het er keurig uit
blijft zien.
Lijkt het u leuk om met elkaar ervoor te zorgen dat de school en haar
omgeving er fris en mooi bij blijft liggen meldt u zich dan aan bij
Tonny Harmsen. (tonnyharmsen@stichtingcambium.nl)

Mailadres VSO Van Heemstraschool
Wij hebben de afgelopen weken vernomen dat het mailadres van de VSO nog wordt gebruikt om een aanvraag
te doen voor opvang voor schooltijd. De VSO wordt nu aangeboden door Partou (Dorpsweg). Mocht u uw kind
willen aanmelden voor de VSO, zou u dan contact willen opnemen met Partou. Het mailadres voor de VSO Van
Heemstraschool wordt opgeheven.
Welkom
In groep 1/2b bij juf Nina zijn weer 2 nieuwe leerlingen gestart in de afgelopen weken. Het zijn Gabriël Musa en
Lotte van Dijk. Welkom Gabriël en Lotte! We wensen jullie hele fijne en leerzame jaren op onze school.
Incasso vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2020-2021
Voor het schooljaar 2020-2021 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 25,00 per kind. Dit bedrag wordt
op of rond 26 oktober 2020 geïncasseerd.
Ouders waarvan we geen machtiging hebben, ontvangen binnenkort van ons een berichtje met het verzoek om
dit bedrag zèlf aan ons over te maken.
Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Annemarie Hurink - administratief
medewerkster (annemariehurink@stichtingcambium.nl).
Leespret
Tijdens de start van de Kinderboekenweek op woensdag 30 september werd De Bieb op School (DBoS)
officieel geopend.
De dag werd gestart op het plein met lied en dans. Hierna werd iedere klas bezocht door een aantal leerlingen
van groep 8 die een toneelstukje over de boekenkist van Hugo de Groot opvoerden. De leerkrachten lazen voor
uit titels passend bij het thema van de Kinderboekenweek 2020 En toen. Tenslotte proosten alle leerlingen met
een glaasje limonade op de nieuwe boeken en mochten ze voor het eerst gebruik maken van de
schoolbibliotheek.
"Ik vond het leuk om een boek uit te zoeken in de bieb. Ik heb een boek gekozen dat speciaal voor mijn dyslexie
is", zegt een leerling uit groep 7. Leerlingen uit groep 8 hopen dat alle kinderen een boek gaan lezen, want
lezen vinden ze gezond.
Al met al een goede start voor de schoolbibliotheek als wel voor de Kinderboekenweek.

Partou
Muziek week.
Muziek maakt vrolijk. Dat maken we dagelijks mee in onze peuteropvang. We weten dat muziek goed is voor je
brein. Volgens wetenschappers word je kind dankzij muziek creatiever en zelfverzekerder. Ook kan het zijn of
haar emoties beter kwijt. En wist je dat zingen je kind helpt om later te leren lezen, rekenen en schrijven?
Zingen stimuleert namelijk de taalontwikkeling en luistervaardigheid. Dit is goed voor het concentratie gevoel,
waardoor je kind met meer aandacht leert. Onze peuters genieten van de kinderen van groep 8. Samen zitten we
in de hal te luisteren naar de piano en de gitaar. Op deze manier verbindt de peuter zich met de Van
Heemstraschool en het oudere kind. De kinderen die muziek maken voelen zich groot en trots. Met veel
aandacht wordt er geluisterd en zelf gespeeld op de piano. We schilderen op muziek en luisteren naar het
flessenorgel. Een mooie ervaring voor de peuters alsook voor de kinderen van groep 8.

Pauze woensdag, buitenspeelgoed

Ieder jaar maken de leerlingen in samenwerking met de
leerkrachten het plein rooster. Welke groep mag op het
grasveld? Wie mag er basketballen? Welke groep mag er in de
schommelmand? De leerlingenraad van de Van
Heemstraschool merkte dat er behoefte was aan meer
speelmogelijkheden. Zij hebben daarom vorig jaar afgesproken
dat de kinderen op woensdag buitenspeelgoed mee mogen
nemen naar school. Sommige kinderen gaan skeeleren,
anderen hebben een stuntstep of een skateboard mee. Een volleybal, jeu de boules, zolang het buitenspeelgoed is
wat niet elektrisch is mag het meegenomen worden. (Het meenemen van speelgoed is op eigen risico).

Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie

Agenda
10-10-2020 t/m 18-10-2020

Herfstvakantie

04-11-2020

Dankdag

17-11-2020

facultatief spreekmoment

19-11-2020

facultatief spreekmoment

04-12-2020

Sinterklaas

16-12-2020

Kerstviering

19-12-2020 t/m 03-01-2021

Kerstvakantie

