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Nieuwsbrief
SBO van Heuven Goedhart

Belangrijke data
November
12 november
Bureau HALT lessen
Groep 6, 7 en 8

17 november
Digitale bijeenkomst Onwijze
moeders (Via MS Teams)

18 november
Verkeersles
Groep 1-2, 3-4, 4-5 en 5-6
FIETS MEE NAAR SCHOOL

De herfstvakantie ligt al weer 2 weken achter ons en we kijken al een beetje uit
naar de feestdagen. Zoals u begrijpt zorgt, ook bij de Sint- en de kerstviering,
Corona ervoor dat alles anders gaat dan normaal. Het team doet natuurlijk zijn
best om er toch iets moois van te maken voor onze leerlingen.

OPROEP NIEUW MR-LID
De moeder van Nihat heeft aangegeven te stoppen als MR lid. Wij zijn haar heel
dankbaar voor de tijd, die zij de afgelopen jaren heeft besteed aan onze school en
onze leerlingen.
Wij zijn op zoek naar een nieuw lid voor de oudergeleding van onze MR. Vindt u
het leuk om mee te denken over alles wat er bij ons op school gedaan wordt en
wilt u alle ouders daarin vertegenwoordigen?
Stuurt u dan een email naar: m.otten@boorrotterdam.nl. Stel u kort voor en geef
aan wat u belangrijk vindt voor de school en de leerlingen. In de volgende
nieuwsbrief zullen de stukjes van de ouders die zich hebben aangemeld geplaatst
worden. Daarna zal de verkiezing plaatsvinden.

20 november

GEZONDE SCHOOL

Juf Heleen, Juf Aivi en Juf Caroline op
cursus

Onze school heeft al een aantal jaar het certificaat gezonde school. Dit betekent
dat wij gezond eten en drinken op school stimuleren. Zo hebben wij de afspraak
dat in de ochtendpauze alleen water gedronken wordt, en worden er zowel voor
de ochtend- als de middagpauze gevraagd om gezonde voeding mee te geven. Dit
betekent dat de kinderen fruit en/of brood eten. Koeken en andere snacks vinden
wij hier niet bij passen.
Wij zien dat de meeste ouders (en kinderen) dit ook belangrijk vinden en hun
zoon of dochter lekker en gezond eten meegeven. Daar zijn wij heel blij mee
Wij gaan ervan uit dat alle ouders en leerlingen zich gaan houden aan deze
schoolafspraken! Bedankt alvast!

22 november
Juf Marloes is jarig!

23 november
Juf Ingrid is jarig!

25 november
Verkeersles
Groep 6-7a, 6-7 b en 8
FIETS MEE NAAR SCHOOL

27 november
Juf Deborah is jarig!

SCHOOLFRUIT EN MELK/YOGHURT
Ook dit schooljaar zijn wij ingeloot voor het EU-schoolfruit. Wij zijn hier heel blij
mee!
Voor de kinderen betekent dit dat zij drie keer per week fruit krijgen op school. U
leest in Parro wanneer het start en op welke dagen het fruit uitgedeeld zal
worden.
Daarnaast krijgen de kinderen op dinsdag en donderdag ook melk of yoghurt in
de middagpauze.
Uiteraard wordt bij beiden rekening gehouden met eventuele allergieën bij de
kinderen.
Als u niet zeker weet of de allergieën bekend zijn op school, geeft u dit dan voor
de zekerheid nog een keer door aan de leerkracht!
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OUDERLIJK GEZAG

PARRO
Heeft u de parro app op
uw telefoon? Mocht het
niet werken, geef dit dan
aan bij de leerkracht. Die
kan u helpen, zodat u niets
meer mist!

Website

Voor privacygevoelige informatie of bijvoorbeeld het aanvragen van extra hulp
voor uw kind moeten wij weten hoe het ouderlijk gezag geregeld is van uw
zoon of dochter.
Dit blijkt best ingewikkeld te zijn.
Als ouders getrouwd zijn, wanneer hun kind geboren wordt. Ligt het ouderlijk
gezag bij beide ouders.
Is dat niet het geval en heeft de vader de baby niet erkend of heeft u na de
geboorte niet het ouderlijk gezag geregeld voor de vader, of bent u
gescheiden en is er een regeling getroffen, dan kan het zijn dat niet allebei de
ouders het ouderlijk gezag hebben.
Er kan ook sprake zijn van een pleeggezin of een gezinsvoogd. Ook dan kan het
zijn dat er wijzigingen zijn in het ouderlijk gezag.
Wij vragen u, om onderstaand strookje vòòr 20 november in te vullen en
terug te geven aan de leerkracht van uw kind, zodat wij de juiste informatie
aan de juiste perso(o)n(en) geven.

ONWIJZE MOEDERS
Helaas is het, door Corona, niet mogelijk om een bijeenkomst op school te
organiseren. Maar omdat het voor onze kinderen belangrijk is om met elkaar
in contact te blijven gaan we Via Microsoft Teams digitaal met elkaar in
gesprek. Dit zal wel even wennen zijn!
De uitnodiging voor deze bijeenkomst ziet u in Parro verschijnen. Het enige
dat u nodig heeft is een computer, laptop of tablet met camera en geluid. U
kunt de inloggegevens van uw zoon of dochter gebruiken om in te loggen.
Mocht u die op dit moment nog niet hebben, dan krijgt u die uiteraard van
ons!

NOG EVEN VOORSTELLEN
Alle informatie over de
school en het onderwijs kunt
u lezen op de website.
Daar vindt u ook de
schoolgids!

Op onze website kunt u veel informatie over de school vinden in onze
schoolgids.
Soms heeft u iemand anders nodig, dan de leerkracht van uw kind, omdat u
vragen heeft of zorgen.
Een aantal medewerkers op school zijn dan voor u beschikbaar:
Schoolmaatschappelijk werkster:
Juf Ingrid Dielhof. Zij is op woensdag bij ons op school. U kunt een afspraak
met haar maken, door een mail te sturen naar:
ingrid.dielhof@meerotterdam.nl
Vertrouwenspersoon:
Juf Caroline van Krimpen
caroline.derijk@boorrotterdam.nl
of
Juf Cindy Niesveld
cindy.niesveld@stichtingboor.nl
Anti-pestcoördinator:
Juf Cindy Niesveld
cindy.niesveld@stichtingboor.nl

