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Algemeen 
 
Dankdag 
Volgende week woensdag, D.V. 4 november, is 
het dankdag voor gewas en arbeid. Een 
bijzondere dag. Midden in de werkweek staan 
we even stil. Een dag waarop we God danken 
voor alle goede gaven die we ontvingen. De 
school is deze dag gesloten, maar u bent 
(online) van harte welkom in een van de 
kerken!  
 
Mediawijsheid 
Sinds 2018 besteden we in groep 8 extra 
aandacht aan het thema mediawijsheid. Ook 
dit jaar hadden we weer een avond voor 
ouders en leerlingen willen organiseren. Helaas 
kon dat niet doorgaan. In plaats daarvan is dhr. 
Sjaak Jacobse in de klas geweest. We kijken 
terug op een mooie middag! 
 
Schoolontbijt 
Vrijdag 6 november organiseren we het 
schoolontbijt. Uit onderzoek blijkt dat veel 
kinderen ’s ochtends het ontbijt overslaan of 
niet gezond ontbijten. Door met het Nationaal 
Schoolontbijt mee te doen vragen we er 
aandacht voor en geven we met elkaar het 
goede voorbeeld. Daarbij is het natuurlijk ook 
erg gezellig. Een goed begin van de dag. We 
ontvangen een ontbijtpakket dat is 
samengesteld volgens de richtlijnen van het 
Voedingscentrum. De leerlingen hoeven deze 

dag dus voor een keertje niet thuis te ontbijten, 
maar doen dat in de klas. We beginnen deze 
morgen gewoon om kwart voor negen. 
 
Algemene ledenvergadering 
Afgelopen dinsdagavond hebben we de 
algemene ledenvergadering gehouden. Deze 
stond aanvankelijk gepland voor juli jl., maar 
moest verschoven worden naar oktober. 
Tijdens deze vergadering hebben we 
verantwoording afgelegd over het 
onderwijskundige en financiële beleid van de 
school en de vereniging.  
 
Daarnaast is er een bestuursverkiezing 
gehouden. De heren K. Meinen en W.J. van 
Hunnik werden herkozen. We zijn blij en 
dankbaar dat zich ook de komende periode 
beschikbaar wilden stellen. Het secretariaat 
van de vereniging is overgedragen van dhr. H. 
van den Berg aan dhr. N.D. van Wijk. Ook hen 
bedanken wij voor hun inzet en 
bereidwilligheid.  
 

Leerlingen 
 
Welkom 
Na de herfstvakantie zijn er drie leerlingen 
gestart op onze school. We heten Sterre van de 
Loenhorst, Sarah Morren en Finn Top van harte 
welkom op onze school. We wensen jullie een 
goede start toe!  
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Personeel 
 
Vacature 
Per januari 2021 ontstaat er een (tijdelijke) 
vacature voor onderwijsassistent. Juf Van 
Binsbergen hoopt na de kerstvakantie de 0-
groep voor haar rekening te nemen. Dat 
betekent dat er een vacature ontstaat voor drie 
dagen. Daarnaast breiden we het aantal uren 
voor onderwijsassistentie iets uit, vanwege de 
groei van de school. Al met al ontstaat er dus 
een vacature van 3,5 dag. Naar verwachting 
blijven er na de zomervakantie van 2021 nog 
een aantal uren beschikbaar. Bent u of weet u 
een geschikte kandidaat? Attendeer hem of 
haar gerust op onze vacature. Voor meer 
informatie verwijzen we naar onze website: 
www.smdbwekerom.nl  
 

Binnenkort 
 
10-minutengesprekken 
Aanstaande maandag en dinsdag staan de 10-
minutengesprekken gepland. U kon zich 
daarvoor inschrijven via Parro. Deze 
gespreksronde is wat vroeger in het jaar dan 
we gewend waren. In plaats van 3 rapporten 
krijgen de leerlingen voortaan 2 rapport per 
jaar: in februari en in juli. We volgen hiermee 
het ritme van de leerlingvolgsysteemtoetsen. 
Deze werkwijze voerden we vorig jaar al in voor 
het rapport van groep 2.  
 
We hebben er (vooralsnog) voor gekozen om 
de gesprekken door te laten gaan, omdat we 
het belangrijk vinden om samen met u over uw 
kind te praten. Wel zien we het aantal 
besmettingen in ons dorp toenemen. Dat 
maakt dat we extra voorzichtig willen zijn. We 
hebben naast de algemene maatregelen die 
gelden een aantal aanvullende afspraken 
gemaakt, zodat het veilig kan: 
 
1. We vragen u thuis te blijven als u 

gezondheidsklachten heeft. Ook als het om 
lichte/milde klachten gaat; 

2. Ouders van leerlingen uit groep 3, 6, 7 en 8 
komen binnen via de hoofdingang (zie foto, 
nummer 1); 

3. Ouders van leerlingen uit de groepen 1, 2, 
4 en 5  komen binnen via de tweede ingang 
(zie foto, nummer 2); 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Wij vragen u om uw handen te ontsmetten 

bij binnenkomst;  
5. De tussendeuren staan open, zodat u zo 

min mogelijk deuren hoeft aan te raken. De 
leerkrachten zullen de lokaaldeuren voor u 
open doen; 

6. In de lokalen kiezen we voor een ruime 
opstelling; 

7. Bij de lokalen staan stoelen voor het geval 
u even moet wachten. We zorgen ook hier 
voor een ruime opstelling; 

8. Bij de lokalen treft u een extra 
ontsmettingspompje en papieren 
handdoekjes; 

9. We adviseren om in de gang een 
mondkapje te dragen; 

10. We vragen u om per gezin één ouder af te 
vaardigen.  

 
We schenken dit keer geen koffie, zodat het 
aantal contactmomenten minimaal is. We 
hopen dat u zich niet minder welkom voelt!  
 

Agenda 
Voor alle data geldt: Deo Volente. 
 
31 oktober Hervormingsdag 
 
2 november 10-minutengesprekken 
 
3 november 10-minutengesprekken 

1 
2 
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4 november Dankdag 
 
6 november Schoolontbijt 
 
9 november  Verjaardag  
  juf Van de Steeg 
 
9 november Verjaardag 
  juf Scholing 
 
12 november Verjaardag 
  juf Heijkoop 
 
13 november Nieuwsbrief 6 
 
 
Hartelijke groet namens het team, 
G.J. Brussaard 


