
  

Nieuwsbrief 02 - CBS Onderdak 
 

 

Afwezige leerkrachten 

In de media heeft u vast gehoord en/of gelezen dat veel mensen zich laten testen op 

corona. De teststraten staan onder druk. Ook collega’s bij ons op school hebben zich de 

afgelopen weken moeten laten testen op corona en konden hierdoor niet komen werken. 

De afgelopen weken hebben we gelukkig de vervanging intern kunnen oplossen. Met de 

herfst- en winterperiode in aantocht is dit wel een punt waar wij ons zorgen over maken! 
 

Schoolreis  

Wegens alle maatregelen die nog gelden rondom het coronavirus zullen wij het 

schoolreisje doorschuiven naar het voorjaar 2021. 

 

Beslisboom neusverkouden  

In de bijlage van deze nieuwsbrief zit een beslisboom die opgesteld is door BOinK in 

samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM. 

Deze beslisboom kunt u gebruiken wanneer uw kind(eren) neusverkouden is (zijn). U kunt 

dan zelf beoordelen of uw kind(eren) wel of niet naar school mag komen. Mocht uw 

kind(eren) niet naar school kunnen komen, wilt u dit dan telefonisch aan ons doorgeven? 

 

Aankomst op school  

De afgelopen 3 weken hebben wij ervaren dat de aankomst van de kinderen op school 

erg rustig verloopt! De kinderen gaan direct hun klas in en worden opgevangen door de 

leerkracht. Doordat dit erg goed bevalt, houden wij dit zo.  

 

Leerlingenraad 

A.s. dinsdag 15 september is het weer Prinsjesdag. Op deze dag zullen de kinderen van 

groep 5-6 en van groep 7-8 gaan stemmen op een klasgenoot die komend schooljaar voor 

haar/zijn groep plaats mag nemen in de leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit 

vier klassenvertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8 die nadenken en meebeslissen 

over activiteiten en veranderingen die op school kunnen plaatsvinden. Zij 

vertegenwoordigen de mening en ideeën van de kinderen op school.  

Prinsjesdag is natuurlijk ook hoedjesdag! We verwachten alle kinderen, van groep 1 tot 

en met 8, dinsdag dan ook met een (opvallend) hoofddeksel op school voor een ware 

hoedjesparade! 

 

 



Toestemming gebruik beeldmateriaal 

U hebt destijds middels het formulier ‘Toestemming gebruik beeldmateriaal’ uw keuze 

kenbaar gemaakt voor wat betreft het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren). 

Mocht u uw keuze in willen zien en/of willen wijzigen dan is dit uiteraard mogelijk. Laat 

het ons in dit geval weten. Als er vanuit uw kant geen wijzigingen zijn dan gaan we er 

vanuit dat uw eerder gegeven toestemming ook weer geldt voor dit nieuwe schooljaar.  

 

Wijzigingen persoonlijke gegevens 

Mochten uw persoonlijke gegevens wijzigen zoals uw telefoonnummer, emailadres, etc. 

wilt u dit dan tijdig doorgeven op school? Dit kan bij de leerkracht van uw zoon en/of 

dochter of bij Petra. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage  

Binnenkort ontvangt u via de mail een verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage te 

betalen. De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor feesten (zoals Sinterklaas, 

Pasen), activiteiten (zoals sporttoernooien) en voor bijzondere materialen. De vrijwillige 

ouderbijdrage bedraagt €27,50 per leerling. 

 

Ouderhulplijst  

Ook ontvangt u binnenkort via de mail een digitale ouderhulplijst. Hierop kunt u 

aangeven of u wilt helpen bij de organisatie van feesten, activiteiten etc.  

 

Gastlessen 

Op maandag 14 september en maandag 12 oktober krijgen de kinderen van groep 7/8 

een gastles van Halt. De onderwerpen zijn jeugdcriminaliteit en online veiligheid. 

Op dinsdag 22 september gaat groep 5/6 op de fiets naar het strand in Zoutelande voor 

een gastles georganiseerd door Terra Maris. De ouders van groep 5/6 ontvangen 

hierover meer informatie van de groepsleerkracht.  
 

Vakantierooster 2020 – 2021 

Dag van de Leraar:   5 oktober 2020    

Herfstvakantie:   19 oktober t/m 23 oktober 2020   

Kerstvakantie:   21 december 2020 t/m 1 januari 2021   

Voorjaarsvakantie:   15 februari t/m 19 februari 2021 

Pasen:     5 & 6 april 2021 

Meivakantie:    26 april t/m 7 mei 2021    

Hemelvaartsdag:   13 & 14 mei 2021   

Pinksteren:    24 & 25 mei 2021   

Zomervakantie:   26 juli t/m 3 september 2021      

 

 

 

 

 

 



Studiedagen – kinderen een hele dag vrij! 

Maandag 5 oktober 2020 

Donderdag 5 november 2020 

Donderdag 11 maart 2021 

Dinsdag 1 juni 2021 

 

Studiemiddagen – kinderen vanaf 12.00 uur vrij! 

Dinsdag 12 januari 2021 

Donderdag 15 april 2021 


