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Beste ouders,
Voor u staat de nieuwsbrief van de maand november. Een opmaat voor de feestmaand december.
De afgelopen maand was (op de herfstvakantie na) een maand waarin we het normale schoolleven
zo veel mogelijk door lieten gaan. De kinderen hebben hard gewerkt en ja, met het nodige kunst- en
vliegwerk, hebben we de bemensing van de groepen rond gekregen. Soms vraagt dit het een en
ander van de leerlingen maar zeker ook van de leerkrachten. Door de bereidheid van het team om
samen de schouders eronder te zetten, is het niet nodig geweest om een groep naar huis te sturen.
We hopen van harte dat we dit voort kunnen zetten.
Corona-nieuws.
De afgelopen periode merken we dat het coronavirus op school steeds dichterbij komt. Regelmatig
krijgen we meldingen van ouders die getest moeten worden. Soms was de uitslag positief. Uit
voorzorg adviseren we dan de kinderen thuis te houden. Voor hen verzorgen we onderwijs op
afstand. Op dit moment zijn twee medewerkers thuis in quarantaine vanwege een
coronabesmetting.
De regels op school zijn aangescherpt. Zo is het dragen van een mondkapje door medewerkers of
bezoekers in de gangen en centrale ruimtes verplicht en houden we de oudercontacten zoveel
mogelijk online of telefonisch. Dit geldt ook voor de ouders van de kinderen van groep 8 die met de
leerkrachten in gesprek gaan over het voorlopige advies richting VO.
Door de coronamaatregelen gaat het bezoek van groep 8 aan de RGO dit jaar niet door. Wel
organiseert de school een VO dag op afstand. Dat betekent dat docenten van de RGO online
proeflessen verzorgen die door onze groep 8 leerlingen gevolgd worden in hun eigen klas.
Start 3e kleutergroep.
Afgelopen maandag mochten we de eerste kleuters ontvangen in de derde kleutergroep.
Oorspronkelijk was het de bedoeling met deze instroomgroep te starten na de kerstvakantie maar
door de groei van de twee kleutergroepen is dit vervroegd naar 1 november. Juf Lia zal de groep
begeleiden. Welkom terug, juf! We zijn blij met deze positieve ontwikkeling. Hierdoor is er weer
volop ruimte om nieuwe kleuters te ontvangen. Zegt het voort! Inschrijvingen voor dit schooljaar én
het volgende schooljaar zijn welkom. Schroom niet om contact op te nemen met meester Albert
voor een afspraak.
Studiedag .
Op de vrijdag voor de herfstvakantie heeft het team een online studiedag gehouden. We zijn met
elkaar aan de slag gegaan met een doorgaande lijn in de school wat betreft de manier van instructie
geven. Ook de verdere invulling van onze nieuwe administratie/ leerlingvolgsysteem ParnasSys
kwam aan de orde.
Sint en Kerst.
Zoals gezegd staat zeker de decembermaand in het teken van Sint en Kerst. Dit jaar zullen de
decemberfeesten een andere invulling krijgen. Sint zal de school zeker bezoeken maar een
uitbundige ontvangst zal helaas niet kunnen. Ook de viering van Kerst zal anders ingericht worden en
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waarschijnlijk zonder diner gevierd worden. Ook het tijdstip zal aangepast worden. Zodra er meer
duidelijkheid komt, zullen we u informeren.
Omdat de groepen 3, 4 én 5 dit jaar een plekje hebben gekregen in wijk Zuid, zullen de kinderen van
groep 5 bij de Sintviering aansluiten bij de groepen 3 en 4. Dit betekent dat de kinderen van groep 5
dit jaar geen surprises voor elkaar hoeven te maken.
Houd u er rekening mee dat ook de groepen 3 t/m 8 op vrijdagmiddag 4 december vrij zijn ?
Buurtsport.
Vanaf oktober gaat Sportteam GO met de buurtsport weer de gymzalen in. De buurtsport in
Middelharnis/Sommelsdijk vindt plaats op dinsdag 17 november en dinsdag 15 december van
16.00 – 17.00 uur in sporthal 1 van recreatiecentrum de Staver in Sommelsdijk. Alle kinderen van
groep 3 t/m 8 zijn welkom om, na de aanmelding, gratis mee te doen aan sport en spelactiviteiten.
Let op: aanmelden via de website www.gosportencultuur.nl is verplicht. Uiteraard houden we ons
aan de coronamaatregelen, op de website vindt u hierover meer informatie.
Week van de mediawijsheid.

Regelmatig besteden we , zeker in de bovenbouw, aandacht aan het mediagebruik van onze
leerlingen. In een tijd waarin social media een steeds grotere rol gaan spelen in onze levens is dit
ook nodig. In de week van de mediawijsheid besteden we hier extra aandacht aan. De groepen 7
en 8 nemen deel aan het spel mediamasters waar op speelse wijze ingespeeld wordt op de
kansen en gevaren van (digitale) media. Nogmaals benadrukken we dat bij het omgaan met social
media ook een rol weggelegd is voor de ouders. Regelmatig meekijken en in gesprek gaan met uw
kind is nog steeds hard nodig.
Oudercontact.
In de periode voor de herfstvakantie hebben alle ouders de mogelijkheid gehad tot een
startgesprek met de leerkracht. We vinden het fijn dat bijna alle ouders hiervan gebruik gemaakt
hebben. In deze gesprekken is vaak een afspraak gemaakt voor een volgend contactmoment.
Om te voorkomen dat er tot aan de volgende gespreksronde (in februari bij de rapportbespreking)
geen contact is, zal de leerkracht in de komende periode contact met u leggen om even kort bij te
praten. Dit kan telefonisch, digitaal of op school. Het initiatief gaat hierbij uit van de leerkracht.
Luizencontrole.
Door de aangescherpte coronaregels hebben we de luizencontrole even op de lange baan
geschoven. Door thuis regelmatig te controleren kunnen we de school luizenvrij houden! Als
iedereen zich aan deze regel houdt, moet dat goedkomen. Mocht u bij uw kind toch luizen of neten
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vinden, informeer dan direct de school en start de behandeling. Wij zullen bij zo’n melding, de
ouders van de betreffende groep via de mail informeren, zodat er nog extra gecontroleerd kan
worden.
Informatieavonden.
De informatieavonden die we elk jaar organiseren, komen dit jaar te vervallen. Om u toch te
informeren over hetgeen in het schooljaar gebeurt, maken de leerkrachten een presentatie die met
de ouders gedeeld wordt. Deze presentatie kunt u ook vinden op de website van de school:
www.jcvangent.nl - kopje informatie - informatieavond.
We raden u aan om de presentatie goed te bekijken. Veel vragen die u heeft, worden wellicht al
beantwoord.
Kinderboekenweek.

Inmiddels is de Kinderboekenweek afgesloten. Deze week is ook de voorleeskampioen van de school
bekend geworden. Na een spannende finale ontving Mirjam Uil uit groep 7b de felbegeerde
oorkonde. De beker zal zij binnenkort overhandigd krijgen.
Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe het vervolg van de voorleeswedstrijd gaat verlopen.
Vrijwillige ouderbijdrage.
Ieder schooljaar vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage van de ouders zodat wij de
schoolse activiteiten die vallen buiten het lesgeven kunnen organiseren. U kunt dan
denken aan het Sinterklaasfeest of de activiteiten rondom Kerst. Ook de spullen die
nodig zijn voor bijvoorbeeld de talentenjacht en de themaweek worden hiervan
bekostigd.
De medezeggenschapsraad heeft dit bedrag vastgesteld op 26,00 euro.U kunt deze bijdrage
overmaken op rekeningnummer NL 97 RABO 0115 5596 47 t.n.v. OBS J.C. van Gent. Wilt u hierbij
de naam en de groep van uw kind(eren) vermelden ?
Namens de kinderen bedankt voor uw bijdrage !
En de schoolreizen dan ?
Vorig schooljaar zijn de schoolreizen en ook het schoolkamp niet doorgegaan. Veel ouders hebben
echter het schoolreis/schoolkamp bedrag wel voldaan. Destijds is afgesproken dat deze bedragen
blijven staan voor 2021. Op dit moment is het niet duidelijk of de reizen in 2021 wel doorgang
kunnen vinden. Als er meer duidelijkheid komt, zullen we u informeren over de betalingen van zowel
de schoolreis als het schoolkamp.
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Ik wil je zien !!
Nu de dagen weer gaan korten, zullen de kinderen veelal in het schemerdonker naar school komen.
Een goed werkende fietsverlichting is hierbij van cruciaal belang. Tijd dus om even de fietsverlichting
van uw kind te controleren ! De controle op het fietsenplein is in handen van meester Albert dus …..

Jumbo-actie.
We vragen nog even uw aandacht voor de Jumbo-spaaractie. Bij elke besteding van €10, ontvangt u
een spaarpunt. Deze spaarpunten kunt u toekennen aan onze school. Van de punten die we ophalen
kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen/sport- en spelmaterialen voor de kinderen
aanschaffen. Op de website www.jumbosparenmetelkaar.nl kunt u onze school opzoeken en zien
wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de spaarpunten ook direct aan onze school
toekennen. Daarnaast kunt u de punten ook scannen met de Jumbo Sparen met Elkaar app.. Met de
Jumbo Sparen met Elkaar app kunnen de spaarpunten heel makkelijk en snel gescand en geactiveerd
worden. Tot slot kunt u uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. Bij de hoofdingang
staat een dropbox waar u ze in achter kunnen laten.
Tot slot.

met een vriendelijke groet, namens het team,
Albert
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Vakantie en vrije dagen.
vrije middag
vrije middag
Kerstvakantie
studiemiddag
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Koningsspelen
studiedag
Koningsdag
Meivakantie
2e Pinksterdag
laatste schoolweek
Zomervakantie:

vr 4 december 2020 (middag na de sintviering)
vr 18 december 2020 (middag voor de kerstvakantie)
ma 21 december 2020 t/m vrij 1 januari 2021
do 21 januari 2021 (let op middag)
ma 22 februari 2021 t/m vrij 26 februari 2021
vrij 2 april 2021
ma 5 april 2021
verkort rooster op vr 23 april 2021
ma 26 april 2021 (let op hele dag)
di 27 april 2021
ma 3 mei t/m vrij 14 mei 2021 (let op inclusief Hemelvaart)
ma 24 mei 2021
verkort rooster 8.30 - 12.00 uur, groep 8 do. en vr. vrij
ma 19 juli 2021 t/m vrij 27 augustus 2021
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