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ONTROEREND CORONALIED
op de wijs van: wat de toekomst brenge moge
1. Heere God wij komen tot U
in een bange donkere tijd,
heel de wereld is verslagen
en we voeren allen strijd.
Breng ons, Heere op de knieën,
dat wij U belijden, Heer’.
U staat boven alle dingen,
leer ons leven tot Uw eer!
3. Heel veel mensen zijn nu eenzaam,
alleen in hun eigen huis.
Wilt u hen een bezoekje brengen,
misschien wel in het ziekenhuis?
Breng ons, Heere op de knieën,
dat wij U belijden, Heer’.
U staat boven alle dingen,
leer ons leven tot Uw eer!
4. Wilt U voor de dokters zorgen,
en voor allen in de zorg?
Geeft u wijsheid en veel liefde,
toon Uw Vaderlijke zorg!
Breng ons, Heere op de knieën,
dat wij U belijden, Heer’.
U staat boven alle dingen,
leer ons leven tot Uw eer!
5. Heel veel mensen zijn nu werkloos
en verdienen nu geen geld.
Heer, U weet, dat geeft veel zorgen,
we voelen ons zo erg geveld!
Breng ons, Heere op de knieën,
dat wij U belijden, Heer’.
U staat boven alle dingen,
leer ons leven tot Uw eer!
6. Leer ons in Uw woord te lezen,
help Uw knechten, elke keer.
Om Uw woord, ook nu, te brengen,
breng het in onz’ harten Heer’!
Breng ons, Heere op de knieën,
dat wij U belijden, Heer’.
U staat boven alle dingen,
leer ons leven tot Uw eer!
© William Boer en Annewil de Jong

VANUIT DE DIRECTIE
De eerste maand in ons ‘hernieuwde’ gebouw zit er
alweer op. De meeste problemen waar we tegenaan
liepen zijn ondertussen opgelost of worden
binnenkort aangepakt. Ook de eerste warme weken
heeft het gebouw met verve overwonnen. Het bleef
lekker koel in het gebouw, terwijl buiten de
temperaturen opliepen tot ver boven de 30 graden.
Ondanks dat het langzaam went, lopen we nog steeds
met een grote glimlach op ons gezicht rond in het
gebouw. We zijn erg blij met het resultaat. Ook de
reactie van de vele ouders, die ondertussen het
gebouw van binnen hebben mogen zien, waren
lovend. Kortom we mogen concluderen dat we erg blij
mogen zijn met een mooi gebouw, waarin wij de
kinderen mooie schooljaren mogen bezorgen!
Terwijl wij wennen aan het nieuwe gebouw, gaat ook
het onderwijs verder. De kinderen en de leerkracht
zijn aan elkaar gewend geraakt. Helaas zijn er nog
steeds een aantal zieke collega’s. Gelukkig hebben we
binnen alle klassen een oplossing gevonden voor de
lange termijn. De ‘onverwachte’ zieken blijven echter
moeilijk op te vangen. We doen ons best, maar ook ik
kan niet elke keer alles uit mijn handen laten vallen.
Het coronavirus grijpt helaas weer om zich heen en dit
maakt dat we streng moeten blijven op de regels. Dit
betekent eenrichtingsverkeer op de pleinen. De vraag
of iedereen zich hier ook echt goed aan wil houden.
Ook de school is voorlopig nog niet toegankelijk voor
ouders zonder afspraak. Even een tas binnen brengen
is er dus ook niet bij.
Het grote openingsfeest dat we zo graag willen geven
blijft ingewikkeld, helaas!
De tekst hiernaast, die ik op het internet heb
gevonden is geschreven door twee jongeren die hulp
vragen in deze ‘moeilijke tijden.’
LIEF EN LEED
Juf Coriëlle is hard bezig met haar herstel, zij heeft
echter al haar energie nodig voor dit herstel,
waardoor ze nog maar weinig op school te vinden is.
Juf Anne-Marie heeft nog steeds veel last van haar
rug en moet hierbij echt haar grenzen blijven
aangeven. Zij zal voorlopig op de maandagochtend en
de dinsdag werken.
Ook juf Tanja is nog herstellende. Voorlopig blijft zij
de maandag en de woensdag voor de groep staan. Op
de vrijdag zal zij in de komende weken wat extra taken
buiten de groep gaan verrichten.
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WELKOM
In oktober mogen wij vier nieuwe kinderen
verwelkomen in groep 1: Kim, Elijah, Vera en Isai. We
heten deze kinderen en hun ouders van harte welkom
bij ons op school. We hopen dat jullie een fijne tijd bij
ons krijgen!
OP TIJD KOMEN
We willen vragen aan alle ouders om hun kind op tijd
te brengen of naar school te sturen. We merken dat
de starttijd van 08.25 uur niet door alle kinderen
wordt gehaald. Het is voor ons heel vervelend om niet
met alle kinderen tegelijk te kunnen starten, ook voor
het kind zelf ...

En verder blijft natuurlijk gelden:
- Volwassenen houden altijd 1,5 meter afstand
tot elkaar. Kinderen hoeven dit onderling
niet.
- We schudden geen handen;

-

We wassen regelmatig de handen;
We niezen in de elleboogholte;
Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen.
Ouders komen alleen op afspraak in de
school. Wanneer zij de school betreden is er
vooraf triage en moeten zij zich registreren
(net als alle vrijwilligers).

RICHTLIJNEN BIJ ZIEKTE
Er is de afgelopen periode veel ruis geweest over het
ziekmelden van kinderen. Onlangs zijn de regels
hierover weer veranderd.
Daarom hieronder de laatste richtlijnen:
Wanneer mag je kind van 4 t/m 12 jaar wel of niet
naar school?
● Kinderen die verkouden zijn mogen naar
school als ze geen koorts hebben.
● Kinderen die koorts (boven de 38 graden
Celsius) hebben, benauwd zijn en/of plotseling reuk- en smaakverlies hebben blijven
thuis.
● Kinderen van wie een ander gezinslid koorts
(boven 38 graden Celsius) en/of last van
benauwdheid heeft of positief is getest op
COVID-19 blijven thuis. Is de betreffende huisgenoot 24 uur klachtenvrij, dan mag het kind
weer naar school.
Twijfel je, dan kan je d
 e beslisboom volgen.
Thuisonderwijs?
Het is voor een leerkracht ondoenlijk om voor elke
leerling die een dag thuis zit een ‘pakket’ met
thuiswerk samen te stellen. We hebben daarom
afgesproken dat de regie bij de leerkracht ligt en dat
hij/zij bij een langere afwezigheid contact op zal
nemen met de ouders.

BRIGADIERS
Ongetwijfeld is het je opgevallen dat er geen kinderen
en ouders met fluoriserende jassen bij de
oversteekpunten staan. Dit vinden we natuurlijk erg
jammer, want we laten de kinderen graag veilig
oversteken. Helaas hebben wij te weinig ouders die
zich hiervoor hebben aangemeld.
Daarom nog een keer een dringende oproep. Wij zijn
op zoek naar mensen die elke week een kwartiertje
van hun tijd willen geven aan kinderen om veilig over
te kunnen steken. Eventueel kan je kind in de klas even
opgevangen worden.
Wat krijg je hiervoor: dankbare ouders, een smile van
kinderen en een goed gevoel.
Samen voor elkaar! Opgeven kan bij meester Wim
(wim.vanvuren@stichting-logos.nl)
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KIND OP MAANDAG
In de woestijn blijkt dat de weg naar de vrijheid nog
lang en moeilijk is. Steeds opnieuw helpt de Heer zijn
volk verder op hun weg.
Het thema van deze periode is ‘Vrij!’. Iedereen wil
graag vrij zijn, maar wat is vrijheid eigenlijk? Betekent
vrijheid dat je alles maar kan doen waar je zin in hebt?
Hoe kan vrijheid goed en prettig zijn, niet alleen voor
jou maar ook voor anderen? In de woestijn ontdekt
Israël hoe je zuinig kunt zijn op de vrijheid. Het is een
zoektocht die ook voor ons steeds opnieuw van
betekenis kan zijn.
KLUSSEN OP SCHOOL
Er zijn nog een aantal klussen waar wij hulp voor
zoeken naast het brigadieren:
-

Wortels onder het plein weghakken en de
tegels weer opnieuw neerleggen.
Grasmaaien (graag na schooltijd)
Spullen naar de stort brengen (de laatste
dingen).

-

SCHOOLPLEIN
De komende periode gaan wij inventariseren welke
wensen er zijn voor het schoolplein. We hopen dan
ook mee te kunnen doen in een subsidietraject. Dit ligt
dus nog steeds in de pijplijn, maar zal zeker in het
komende schooljaar opgepakt worden.
EN TOEN…
Dit is het thema van de kinderboekenweek. De
komende periode zullen we weer veel aandacht
besteden aan boeken en lezen. Voor de kinderen van
de onderbouw zal er een voorstelling worden
georganiseerd en voor de midden- en bovenbouw
wordt
er
weer
een
schoolvoorleeswedstrijd
georganiseerd. Samen met elkaar zullen we dus lezen
centraal zetten.

Mocht je tijd hebben om ons te helpen, dan horen we
dit graag. Je kunt dit opgeven bij
directie.wilhelmina@stichting-logos.nl

“ Happy Birthday! ”
Wij feliciteren alle jarigen in de maand oktober
OKTOBER
7
8
9
13
13
14
16
18
19
20
23
23
26
28
29
29
30

GROEP
Seth (2009)
Karlijn (2012)
Loïs (2013)
Mirthe (2012)
Aden (2015)
Juf Coriëlle
Robin (2009)
Jennifer (2009)
Dani (2011)
Ceylin (2009)
Jenisha (2012)
Juf Annebeth
Yze (2012)
Annemiek (2009)
Mika (2014)
Jayden (2014)
Joris (2015)

groep 8
groep 5
groep 4
groep 5
groep 2
groep 2
groep 8
groep 8
groep 6
groep 8
groep 4
groep 4
groep 4
groep 8
groep 3
groep 3
groep 2

Omwille van de privacy, vermelden
we geen achternamen van kinderen

Met vriendelijke groet,
Het team van CBS Koningin Wilhelmina
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