
 

   

 

 

d.d. 26-08-2020 
 
Ziekmelding: tussen 8.00 en 8.30 uur op telefoonnummer 06-16 12 34 92. S.v.p. geen voicemail inspreken; 

berichten kunnen niet worden afgeluisterd.  

 

Algemeen nieuws 

We zijn weer van start! Nog wel op de wijze als voor de vakantie gezien de geldende coronamaatregelen. Op 
donderdag 27 augustus hebben we onze tweede teamvergadering en samen kijken we naar de mogelijkheden 
in coronatijd. Mochten hier nieuwe afspraken uit voortkomen, dan stellen we u uiteraard op de hoogte.  
 
De muzieklessen in groep 5 kunnen binnenkort ook weer doorgaan. In twee groepen van 9 kinderen kan er 
muziek gemaakt worden. De kinderen zitten op 1,5 meter afstand van elkaar in de grote zaal en condens/spuug 
uit het instrument moet op een eigen doekje opgevangen worden.  
 
U heeft bericht gekregen over de schoolreisjes en het schoolkamp. Deze mogen doorgaan, mits we ons houden 
aan een aantal maatregelen.  
Voor de bus geldt het volgende: 

 In- en uitstappen via de achterdeur. 

 Er wordt 1,5 afstand gehouden tot de chauffeur.  

 Vanaf 13 jaar geldt er een mondkapjesplicht in de touringcar (deze zijn evt. te koop bij de chauffeur). 

 Er wordt zo min mogelijk gelopen door de bus.  

 Er is desinfectiemiddel aanwezig in de bus, en kan er evt. handen gewassen worden in het toilet.  
 
Ik kan me voorstellen dat er ouders/verzorgers zijn die het niet prettig vinden dat hun kind met het schoolreisje 
mee gaat vanwege Covid-19. Willen deze ouders dat bij mij kenbaar maken? De kinderen die niet met het 
schoolreisje mee gaan, zien we dan graag op school. Dit in verband met de leerplicht. Het schoolreisje is een 
schoolse activiteit en mochten kinderen daaraan niet deelnemen, dan nemen ze wel deel aan de lessen. Ze 
krijgen dan les in een andere groep. We hopen uiteraard dat alle kinderen mee gaan en dat ze een plezierige 
dag mogen beleven. Denkt u ook nog aan de betaling van het schoolreisje? We hebben op dit moment nog maar 
60% van alle betalingen binnen. Er zijn geen oud papieropbrengsten meer. Wilt u het geld voor het schoolreisje 
o.v.v. naam kind + groep overmaken voor 1 september op rekeningnummer NL62RABO 0325 8266 92 
 
Om het overzicht te houden over het aantal en de aard van de ziekmeldingen vooral in deze coronatijd, wil ik u 
verzoeken uw kind uitsluitend en alleen ziek te melden bij mij en Miriam Kuiper. Hoewel Parro handig is om 
leerkrachten een berichtje te sturen is het niet de bedoeling Parro in te zetten voor ziekmeldingen. Wij stellen 
persoonlijk contact zeer op prijs en willen u vragen uw kind bij ziekte of anderszins telefonisch af te melden bij 
mij of Miriam. Het telefoonnummer dat we tussen 8.00 en 8.30 uur gebruiken staat bovenaan deze nieuwsbrief.  
 
In deze nieuwsbrief vindt u ook de maatregelen die gelden voor de diverse attractieparken. Omdat het teveel 
informatie is voor deze nieuwsbrief vermelden we de linkjes naar de betreffende website.  
 
Tot slot nog een aanrader: het boekje jongeren en internet, een handreiking voor ouders (en leerkrachten). Hierin 
vindt u uitleg over social media en over de valkuilen van internet (o.a. catfish, grooming, sexting en nepnieuws). 
U kunt dit boek gebruiken als praatstuk om samen met uw kind te bespreken hoe zij veilig gebruik kunnen maken 
van internet.   
 
Tot ziens!    Dineke Homan  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEILIG OP AVONTUUR  

Hieronder vindt u de linkjes naar de verschillende attractieparken. De leerkrachten bereiden de kinderen voor op 
een veilig avontuur. Wellicht ook handig voor u om te weten wat er van de kinderen wordt verwacht.  

https://www.sprookjeshof.nl/info 

https://www.drouwenerzand.nl/attractiepark/coronamaatregelen/ 
 
https://www.avonturenpark.nl/veiligsamenuit/ 
 
https://www.slagharen.com/nl/veelgestelde-vragen-1/corona-maatregelen/ 
 
 
Groep 1/2  
Datum:   vrijdag 4 september  
Locatie:   Sprookjeshof Zuidlaren.  
Vertrek:   9.15 uur 
Aankomst: 15.00 uur  
Kosten:   € 25,00 per leerling 
De kinderen krijgen toegang tot het park, patat, ijsje een frikandel of kroket en 1x drinken. De kinderen moeten 
zelf iets te drinken en bijvoorbeeld voor de overige trek wat fruit of een broodje meenemen 
 
 
 
 

https://www.sprookjeshof.nl/info
https://www.drouwenerzand.nl/attractiepark/coronamaatregelen/
https://www.avonturenpark.nl/veiligsamenuit/
https://www.slagharen.com/nl/veelgestelde-vragen-1/corona-maatregelen/


 

Groep 3/4  
Datum:  dinsdag 1 september  
Locatie:   Drouwenerzand. 
Vertrek:   09.00 uur 
Aankomst: 16.00 uur 
Kosten:   € 20,00 per leerling 
Bezoek aan het pretpark waarbij de kinderen onbeperkt alle 
attracties kunnen bezoeken. Inbegrepen is onbeperkt koffie, thee en 
limonade. Vers fruit, patat, snacks, dagverse soep, ijs, en belegde 
broodjes. 
Dieet wensen graag vooraf door geven.!!! 
 
Groep 5/6  
Datum:   dinsdag 1 september  
Locatie:   Attractiepark Hellendoorn.  
Vertrek:   8.45 uur dit is een kwartier later dan eerder doorgegeven i.v.m. spreiding van het aantal  

bezoekers  
Aankomst:  17.00 uur   
Kosten:   € 32,00 per leerling 
De kinderen krijgen toegang tot het park, frites met fritessaus en een kinderfrikandel. De kinderen moeten zelf 
iets te drinken en bijvoorbeeld voor de overige trek wat fruit of een broodje meenemen. 
 
Groep 7  
Datum:   maandag 31 augustus 
Locatie:   Attractiepark Slagharen.  
Vertrek:   8.45 uur 
Aankomst:  17.15 uur  
Kosten:   € 33,00 per leerling 
De kinderen krijgen toegang tot het park, frites met een cupje mayonaise en een snack (kroket, frikandel of 
kaassoufflé) De kinderen moeten zelf iets te drinken meenemen en bijvoorbeeld voor de overige trek wat fruit of 
een broodje meenemen. 
 

EVEN VOORSTELLEN ROMKE VAN DER WIER 

Hoi allemaal!  

Even voorstellen… 

Ik ben Romke van der Wier en ik ben een tijdelijke Onderwijsassistent in groep 4. Zelf 
ben ik 19 jaar oud en woon ik in Opeinde. Mijn hobby’s zijn korfballen en training geven 
aan de E’s van onze korfbalvereniging in Opeinde. Dit doe ik al vele jaren met heel 
veel plezier. Ik ben net afgestudeerd aan het ROC Friese Poort in Drachten voor de 
opleiding Onderwijsassistent en ben erg blij dat ik bij BS De Laweij mijn eerste 
ervaringen mag opdoen. 

Zelf heb ik erg veel zin om de komende tijd te gaan werken als Onderwijsassistent en 
de leerlingen de ondersteuning/begeleiding te geven die ze nodig hebben. Wie weet 
spreken wij elkaar! 

Fijn schooljaar! 

Romke van der Wier 

 



 

VERKOUDEN EN SCHOOL  

Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid mogen naar het kinderdagverblijf of gastouderopvang, als zij geen 
koorts hebben. Kinderen die in groep 1 of 2 zitten van de basisschool mogen met verkoudheidsklachten naar 
school en naar de buitenschoolse opvang, als zij geen koorts hebben.  
  
Dit geldt niet als: 

• Kinderen contact hebben gehad met een patiënt die het nieuwe coronavirus heeft. 
• Er iemand in het huishouden van het kind is met koorts of benauwdheid.  

Het kind moet dan thuisblijven en het is belangrijk om het kind te laten testen.  

Kinderen die  hoesten, benauwd zijn of andere klachten hebben die bij COVID-19 kunnen passen, moeten 
thuisblijven tot de klachten over zijn. Kinderen kunnen op verzoek van de ouders getest worden. Neem contact 
op met de huisarts als je kind ernstige klachten heeft.  

 

 

 

 
 

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN  

 

Vakantie 2020-2021  

Herfstvakantie  12 oktober t/m 16 oktober 2020 

Kerstvakantie  21 december 2020  t/m 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie  22 februari t/m 26 februari 2021 

Pasen   2 april t/m 5 april 2021 

Koningsdag  27 april 2021 

Meivakantie  3 mei t/m 14 mei 2021 

Hemelvaart  13 mei t/m 14 mei 2021 (in meivakantie)  

Pinksteren 24 mei 2021 

Zomervakantie  12 juli t/m 20 augustus 2021  

 
Vrije dagen:  
16 september 2020 (woensdag): alle leerlingen na 12.00 uur vrij i.v.m. teamscholing  
3 november 2020 (dinsdag): alle leerlingen na 12.00 uur vrij i.v.m. teamscholing  
4 december 2020 (vrijdag): groep 1 t/m 4 ’s middags vrij 
18 december 2020 (vrijdag): groep 1 t/m 4 ’s middags vrij 
8 februari 2021 (maandag): alle leerlingen vrij i.v.m. margedag/dossierdag  
17 maart 2021 (woensdag): alle leerlingen vrij i.v.m. bezoek team Pica congres  
11 juni 2021 (vrijdag): alle leerlingen vrij i.v.m. margedag/dossierdag  
9 juli 2021 (vrijdag): laatste schooldag, alle leerlingen vrij  
 
Nog in te plannen: Comprixdag (3 maart?????)  
 
 
 
 
 
 



 

BIJLAGEN 

 
Tijdens de afsluiting van het zwemseizoen organiseren we ook de jaarlijkse zwemloop in Haulerwijk. Tijdens de 
zwemloop loop je een (paar) rondje(s) hard en zwem je een aantal banen, dit allemaal in en rondom zwembad 
Haulewelle. Doe je dit jaar ook mee? Het is een wedstrijd voor alle leeftijden, je wordt ingedeeld in je eigen 
leeftijdscategorie. Voor iedere deelnemer is er een leuke herinnering bij de finish en daarnaast zijn er medailles te 
winnen! De eerste groep (t/m 12 jaar) start om 19:00 uur en de tweede groep (vanaf 13 jaar) start om 20:00 uur. 
Tussendoor kan je je vermaken met allerlei activiteiten op het zwembadterrein.  
 
Jongens, meisjes, papa's en mama's, geef jullie allemaal op via de inschrijfformulieren bij Haulewelle en school of 
door een bericht te sturen naar zwemclub de Wellerobben (wellerobben@live.nl) of via de socials (Facebook / 
Instagram) van JOH! 
 

 
 

 

 

mailto:wellerobben@live.nl


 

Nieuws vanuit de Bibliotheek  
 

De scholen zijn weer begonnen. De leesconsulent van de school  komt graag weer 

langs op school om leuke, inspirerende boeken aan te bieden, om zo de leesmotivatie 

en vooral het leesplezier van kinderen te vergroten. 

Ook zien we u natuurlijk graag, met uw kind(eren), in de bibliotheek om boeken te 

lenen. 

Vindt u het lastig een leuk en geschikt boek te vinden, vraag dan de medewerker in de 

bibliotheek. Zij zijn er om te helpen en te adviseren. 

 

Tot 18 jaar is het lidmaatschap van de bibliotheek gratis! En sinds 

een paar jaar is de bibliotheek boetevrij. Dat betekent dat u best 

een paar dagen later de boeken terug mag brengen. U hoeft 

daarvoor niks te betalen. Heeft u de boeken echter erg lang thuis, 

dan ontvangt u, na twee herinneringen, uiteindelijk een brief met 

een factuurbedrag. Wilt u de boeken houden, dan betaalt u de factuur. Liever hebben 

we natuurlijk dat u de boeken terugbrengt zodat andere mensen ook van het boek 

kunnen genieten. U betaalt dan geen kosten voor het boek/de boeken, maar de 

administratiekosten, € 5,--, moeten wel worden voldaan. Houd hier dus rekening mee. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Leesconsulent 
Bent u benieuwd wie als leesconsulent verbonden is aan de school van uw kind(eren)? 

En wat we als bibliotheek allemaal bieden aan de school? Neem eens een kijkje op de 

website van de bibliotheek onder het kopje Educatie. Hier kunt u ook leuke 

promotiefilmpjes vinden rondom verschillende boeken. 

https://www.bzof.nl/educatie.html Binnenkort komen er ook foto’s bij de namen       

Heeft u een vraag voor de leesconsulent? Mail gerust. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Yoleo motiveert kinderen om wel te lezen! 

Hoe krijg je kinderen die niet van lezen houden met hun neus in de 
boeken? Door lezen leuk te maken! Met Yoleo verdien je leespunten 
die je kunt gebruiken om je virtuele kamer in te richten. Lezen met 
Yoleo is ook makkelijk. Doordat de tekst wordt getoond en 
voorgelezen. Een soort karaoke dus. Duizenden kinderen maken al 
met veel plezier gebruik van Yoleo. 

https://www.yoleo.nl/  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Boekentips 

https://www.bzof.nl/educatie.html
https://www.yoleo.nl/
https://www.bzof.nl/lidworden/boetevrij.html


 

 

Groep 1 en 2 

Een echte vriend - Jennifer Wolfthal 

Benny en Max zijn beste vrienden. Toch krijgen ze ruzie. Benny 
knutselt zelf een robot als nieuwe beste vriend. Die doet tenminste 
alles wat hij wil. Maar hij is ook een beetje saai. Vierkant 
prentenboek met paginagrote, vrolijk gekleurde illustraties. Vanaf ca. 
4 jaar. 

Thema: Vriendschap, Ruzies, Anders zijn 

 

Groep 3 en 4 

Wombat & Vos vieren vakantie – Terry Denton 

Wombat en Vos hebben zin in de zomervakantie. Ze mogen een week naar 
het strandhuisje van Borstelrat. Maar Vos krijgt een slecht voorgevoel als in de 
bus ook de vijf apen zitten. Die irritante pestkoppen verpesten altijd alles. Met 
veel stripachtige illustraties in zwart-wit. Vanaf ca. 7 jaar. 

Thema: Pesten, Vriendschap, Vakanties 

 

Groep 5 en 6 

Het geheim van de voetbalheld – Gerard van Gemert 

Cas en Abel willen dolgraag bij FC Kleidorp voetballen. Maar ineens is er 

een wachtlijst. Dat zal toch komen door de buurt waarin ze wonen, of 

door hun huidskleur? Dan wordt de gestolen Silvercup teruggevonden in 

de schuur bij Cas. Wie kan dat hebben gedaan? Vanaf ca. 8 jaar. 

 
Thema: Jaloezie, Diefstallen, Vooroordelen, Discriminatie, Voetbal 

 

 

Groep 7 en 8 

Dog Man en de vlooienkoning – Dav Pilkey 

Als een nieuwe groep schurken de stad onveilig maakt, wordt Dog Man 
ingeschakeld. Hij krijgt hulp van een schattige kitten en een bijzondere robot. 
Als dat niet voldoende blijkt, moet hij een onwaarschijnlijk verbond sluiten. 
Ballonstrip. Vanaf ca. 10 jaar. 
 

 
 
 

 
 

https://wiseweb.bfrl.nl/wise-apps/catalog/8681/code/7808580
https://wiseweb.bfrl.nl/wise-apps/catalog/8681/code/7813876
https://wiseweb.bfrl.nl/wise-apps/catalog/8681/code/7811454
https://wiseweb.bfrl.nl/wise-apps/catalog/8681/code/7811962
https://wiseweb.bfrl.nl/wise-apps/catalog/8681/code/7808580
https://wiseweb.bfrl.nl/wise-apps/catalog/8681/code/7808042
https://wiseweb.bfrl.nl/wise-apps/catalog/8681/code/7802459
https://wiseweb.bfrl.nl/wise-apps/catalog/8681/code/7812204
https://wiseweb.bfrl.nl/wise-apps/catalog/8681/code/10538871
https://wiseweb.bfrl.nl/wise-apps/catalog/8681/code/7800040
https://wiseweb.bfrl.nl/wise-apps/catalog/8681/code/7800069


 

 
 

 
 


