NIEUWSBRIEF DE POORTE 03-07-2020
DE LAATSTE WEKEN
Wat was het bijzonder… de periode van de meivakantie tot nu. Andere in- en uitgangen,
halve klassen, 1,5 meter, handen wassen, handen wassen en nog eens handen wassen…
Geen buitenschoolse activiteiten…
Wel fijn om te zien dat alle “nieuwe regels” zo goed worden nageleefd door de kinderen
ouders en leerkrachten. Hopelijk mogen we in augustus weer “gewoon” starten, we wachten
het af.
Ook voor groep 8 is het een bijzondere manier van afscheid nemen…
zonder schoolkamp en eindrevue. Gelukkig is er hard gewerkt om er
toch een bijzonder afscheid van te gaan maken. Met sport- en
spelactiviteiten en een heuse première-avond volgende week van
HUN eindfilm, inclusief rode loper bij Cinema Kiek in de Pot. Dit
wordt de eerste groep 8 die hun eigen film vertoont ziet in een echte
bisocoop!!
Op woensdagochtend nemen we traditioneel afscheid van groep 8 met alle kinderen! Dit
doen we dit keer op het Whitakkerplein.. Ook daar gaat de rode loper uit. Vanaf 10.30 uur
zijn ouders en bekenden van groep 8 van harte welkom om te komen kijken.
De kinderen van groep 1/2 glijden we jaarlijks ook uit naar groep 3.. Ook dat gebeurt dit
jaar op het Whitakkerplein op de laatste schooldag . Dit jaar hebben we een extra
verrassing voor alle kinderen.

VOLGEND SCHOOLJAAR..
Hoewel de coronaregels inmiddels aangepast zijn, zal er bij de start van het nieuwe
schooljaar weinig veranderen wat betreft de huidige aanpak. Dit komt omdat de 1,5 meter
afstand tot elkaar nog altijd van belang blijft en ouders dus onmogelijk allemaal tegelijk
gebruik kunnen maken van de inloop. Dit betekent dat kinderen ook na de zomervakantie
weer gewoon afgezet dienen te worden bij de schoolpoort en daarna zelfstandig de school in
mogen lopen. Ook de kiss-and-ride strook blijft in gebruik, waarbij de rijrichting gewoon
weer via de v/d Zandestraat gaat lopen. Ouders van startende kinderen kunnen eventueel
wel de school inlopen, mits ze de regels in acht nemen.
Verder informeren wij u na de zomervakantie hoe wij de startgesprekken en de
informatieavonden organiseren. Hou dus Socialschools goed in de gaten!!
FOTO KOCH
Reminder Gratis groepsfoto bij Foto Koch,
wanneer u bestelt binnen 10 dagen na uitdelen van de codes.
Afgelopen dinsdag 30 juni zijn de Fotobestelkaarten
meegegeven met de kinderen.

TIP: COLLEGES VOOR KINDEREN
Meer weten dan je meester of juf?!
De MuseumJeugdUniversiteit organiseert kindercolleges met meer dan 50 musea in
Nederland. Wetenschappers, onderzoekers en experts geven antwoord op spannende
vragen over de museumcollectie. Waar zitten de oren van een sprinkhaan? Kan pindakaas
kunst zijn? Is Afrikaans voetbal magisch? Je kunt het zo gek niet bedenken of er is een
college over bij de MJU. Net als op de echte universiteit starten de colleges in het voor- en
najaar. Schrijf je nu in en haal je MJU-diploma!
Uiteraard worden de colleges gegeven volgens de geldende richtlijnen van het RIVM. Neem
bij vragen contact op met het betreffende museum.
Voor meer informatie kijk op : https://museumjeugduniversiteit.nl/

Even voorstellen…
Beste ouders en leerkrachten, lieve kinderen,
Graag stel ik mij even voor in deze nieuwsbrief.
Mijn naam is Wendy den Haan en ik ben de nieuwe jeugdverpleegkundige van deze school.
Ik ben per 1 april ’20 officieel gestart in de mooie, groene gemeente Woensdrecht, waar ik
mijn collega Charlotte heb vervangen.
Een hele rare tijd om te starten, want alle scholen waren op dat moment natuurlijk dicht en
hoe graag ik ook wilde beginnen, Corona stak daar een stokje voor.
Zo maak ik nu nog steeds deel uit van de Coronacrisispool, een enorme klus bij de GGD die
gedaan moet worden en waar ook de afdeling Jeugd voor wordt ingezet.
Gelukkig heb ik inmiddels wel een mooie start gemaakt, zij het dan voorlopig nog via online
contacten, met de Woensdrechtse scholen.
Sinds 2002 ben ik werkzaam als jeugdverpleegkundige in Bergen op Zoom. Eerst heb ik
jarenlang gewerkt op het consultatiebureau van TWB, waarna ik een aantal jaar geleden ben
overgestapt naar de GGD. Zo kon ik gaan werken met de schoolgaande kinderen, hun
ouders, de leerkrachten, huisartsen en jeugdhulp. Dit heb ik eerst een paar jaar in Bergen op
Zoom gedaan, en blijf dit ook in de toekomst gedeeltelijk doen. Toen de kans kwam
gemeente Woensdrecht erbij te gaan doen, heb ik deze met beide handen aangepakt.
Daarnaast werk ik ook nog 1 dag in de week voor het Ziekenhuis CJG in Bravis samen met de
kinderartsen.
Ik kijk er enorm naar uit weer te mogen beginnen op de scholen zelf, elkaar in het echt te
ontmoeten, want wees nou eerlijk…wat is er nou fijner dan een gesprekje met elkaar te
hebben als de persoon gewoon tegenover je zit? Dus weet mij te vinden, met alle vragen
over gezondheid, welzijn en opvoeding. Ook de kinderen zijn van harte welkom natuurlijk!!
Ik heb elke maand een inloopspreekuur ingepland op de school. Deze zullen, als alles volgens
plan verloopt, na de zomervakantie weer van start gaan. Stap gerust eens binnen! Mocht je
voor die tijd behoefte hebben aan contact met mij persoonlijk, dan mag je altijd mailen
naar w.haan@ggdwestbrabant.nl . Contact leggen via de eigen leerkracht van het kind kan
natuurlijk ook.

Voor nu: Blijf gezond en zorg goed voor elkaar!
En hopelijk tot snel op jullie school.
Met vriendelijke groet,
Wendy den Haan
Jeugdverpleegkundige GGD

VAKANTIEBIEB
VakantieBieb: hét zomercadeautje van de bibliotheek!
Lekker lezen in de vakantie? Met de VakantieBieb-app kun je e-books lezen, nieuw dit jaar
zijn de luisterboeken. Je vindt er boeken voor kinderen en volwassenen. VakantieBieb is
gratis en open van 1 juli tot 1 september. Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl.

UPDATE GAMBIA
Ook in Gambia zijn de scholen voor een langere periode dicht. Ze hebben daar geen Teams,
maar proberen kinderen te blijven betrekken bij de school door middel van radiostations.
Gelukkig is er wel hard doorgewerkt aan het toiletgebouw voor de leerkrachten en kinderen
van de Theo Broos Memorial school. Bijgaande foto’s geven een mooi overzicht van de start
in oktober 2019 tot mei 2020.

BELANGRIJKE DATA:
Vrijdag 6 juli
Maandag 6 juli
Dinsdag 7 juli
Dinsdag 7 juli
Woensdag 8 juli
Vrijdag 10 juli

Aangepast Schoolkamp groep 8
Aangepast Schoolkamp groep 8

Maandag 24 augustus
Maandag 24 augustus
Maandag 14 september

Eerste schooldag , schooljaar 2020/2021
Hoofdluiscontrole ( onder voorbehoud )
Spreekuur CJG Wendy den Haan

Portfolio’s mee naar huis groep
Afscheid groep 8 op het Whitakkerplein vanaf 10.30 uur
Alle kinderen ’s middags vrij: ZOMERVAKANTIE

