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Beste ouders,
Het schooljaar is weer gestart! We zijn heel blij (bijna) alle leerlingen weer op school te zien. Het was
ook best een beetje spannend te beginnen in een nieuwe groep en de meeste leerlingen ook bij een
nieuwe juf of meester. Het team heeft er zin in om weer met de leerlingen aan de slag te gaan.
Invalproblemen door coronatesten.
De media staan er vol van: bij milde corona klachten is er een dringend advies om zich te laten
testen. De afgelopen week hebben zich drie leerkrachten bij de GGD gemeld i.v.m.
verkoudheidsklachten. Door de bekende wachttijden duurt het soms drie dagen voordat een uitslag
bekend is. Met het nodige kunst- en vliegwerk is het tot nu gelukt om de groepen draaiende te
houden. We zullen ons uiterste best doen om dit vol te houden. Zeker met de herfst en winter op
komst, verwachten we dat het een keer spaak loopt. We zullen dan wellicht een groep of meerdere
groepen naar huis moeten sturen. Als het mogelijk is, laten we u dit in een vroeg stadium weten,
maar het kan ook zijn dat dit bij aanvang van de schooldag pas het geval is. In voorgaande gevallen
informeren we u via de mail of telefonisch. We vragen u vriendelijk om voor alle zekerheid een
oplossing te zoeken voor opvang als dat nodig mocht zijn, hoe vervelend wij het ook vinden.
Luizencontrole.
Afgelopen week heeft de luizenbrigade (bedankt, moeders!) de eerste controle uitgevoerd. Alle
kinderen waren gelukkig luizenvrij. Bij een aantal kinderen werden wel neten ontdekt. Met de
betrokken ouders nemen we dan contact op met het advies om de behandeling te starten. Omdat de
volgende controle pas na de herfstvakantie plaatsvindt, vragen we u uw kind(eren) regelmatig te
“pluizen” om een uitbraak te voorkomen. Mocht u luizen of neten ontdekken, graag een seintje naar
school.
Toestemmingsverklaringen en overblijfformulieren.
Vorige week kreeg u via uw kind een tweetal formulieren thuis. Het betreft de
toestemmingsverklaringen en het overblijfformulier met daarop de noodnummers waarop u
bereikbaar bent onder schooltijd en het juiste mailadres. Voor wie het vergeten is: Graag ontvangen
we de ingevulde formulieren zo snel mogelijk retour. U moet het formulier ook invullen en
inleveren als uw kind nooit overblijft, dit i.v.m. de noodnummers. Alvast bedankt.
Activiteitenkalender.
Inmiddels heeft elk gezin de jaarlijkse informatiekalender ontvangen met allerlei informatie die van
pas kan komen. Ook de data van vakanties, vrije dagen en activiteiten kunt u hierin terugvinden. We
hopen dat u ook deze uitgave waardeert!
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Ontruimingsoefening.
Aan het begin van elk schooljaar plannen we een ontruimingsoefening. Omdat bijna alle kinderen
een ander lokaal hebben gekregen, is dit nodig en raadzaam. Op dinsdag 15 september rond de klok
van tien uur staat deze oefening gepland. Voor onze jongste kleuters en de peuters van Kibeo zal dit
de eerste keer zijn. Wij zullen de kinderen goed voorbereiden om onnodige schrikreacties te
voorkomen.
Indien er een keer daadwerkelijk een reden is om tot ontruiming over te gaan zullen de kinderen
opgevangen worden in Vita Nova, van Aerssenstraat 5 te Sommelsdijk. Vanuit die locatie zullen de
kinderen dan opgehaald kunnen worden.
Folders.
Jaarlijks wordt de school bestookt met folders van diverse onderwijs- en tijdschriftuitgevers. U moet
hierbij denken aan okki, bobo, online typecursussen, squla e.d. Met ingang van dit schooljaar geven
we deze reclame niet meer mee. Mocht u toch belangstelling hebben, verwijzen we u naar de
websites van de uitgevers.
Overblijfnieuws.
Onze vaste overblijfkinderen zijn veelal bekend. Anders is het met de kinderen die af en toe eens
overblijven. We zien steeds vaker dat kinderen overblijven zonder dat ze aangemeld zijn. Dat is niet
de bedoeling. Aanmelden kan tot 10.00 uur via het mobiele nummer 06-22742602 of via de mail:
tsovangent@gmail.com
Startgesprekken.
Zoals elk jaar ontvangt u van de leerkrachten(en) van uw kind een uitnodiging voor een startgesprek.
Zolang we deze organiseren binnen de bestaande corona afspraken kunnen deze gewoon doorgang
vinden. In dit eerste gesprek kunt u als ouder alle informatie kwijt die u van belang acht voor uw
kind. Ook worden tussen leerkracht en ouders afspraken gemaakt over eventuele
vervolggesprekken.
Vanaf groep 6 stellen we het op prijs als ook uw zoon of dochter deelneemt aan het gesprek.
Bij binnenkomst mag u zich registreren via een QR code of door het invullen van een formuliertje.
Het is voldoende als één ouder zich registreert. Registreren kan bij de hoofdingang of in het lokaal
van uw kind. De registratie is overigens vrijwillig maar we stellen deze wel op prijs.
Vanzelfsprekend gaan we ervan uit dat u alleen naar school komt als u geen gezondheidsklachten
heeft.
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

september 2020
de ouders gedeeld wordt. Deze presentatie kunt u binnenkort 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.
Contact met de leerkracht.
Mocht u ondanks alle informatie die u krijgt, nog vragen hebben of in contact willen komen met de
leerkracht(en), dan vragen wij u dit bij voorkeur via de mail te doen. De leerkracht zal u dan via de
mail of telefonisch benaderen met het antwoord.
Hieronder treft u mailadressen aan van alle leerkrachten en medewerkers.
Leerkracht/medewerker

mailadres

groep

Yvonne Bakx

y.bakx@sopogo.nl

1/2a

Lianne Weijers

l.weijers@sopogo.nl

1/2b

Willie Nobels

w.nobels@sopogo.nl

1/2b

Petra Landsman

p.landsman@sopogo.nl

3

Tea de Vos

t.devos@sopogo.nl

3 en 4

Netty Verdonk

n.verdonk@sopogo.nl

4

Karin Marijs

k.marijs@sopogo.nl

5

Dianne Soeteman

d.soeteman@sopogo.nl

5

Saskia de Jong

s.dejong@sopogo.nl

6a

Melissa van Neck

m.vanneck@sopogo.nl

6a

Bianca Naglé

b.nagle@sopogo.nl

6b

Denise Bol Raap

d.bolraap@sopogo.nl

6b en 8a

Daniëlle Casteleijn

d.casteleijn@sopogo.nl

7a

Linda Moerkerk

l.moerkerk@sopogo.nl

7a

Ruben Vissers

r.vissers@sopogo.nl

7b

Ingeborg Damen

i.damen@sopogo.nl

8a
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Marcha Bal

m.bal@sopogo.nl

8b

Corné Saarloos

c.saarloos@sopogo.nl

ib

Mieke de Beer

m.debeer@sopogo.nl

administratie

Jacqueline v.d. Put

j.vanderput@sopogo.nl

conciërge

Albert Tönissen

a.tonissen@sopogo.nl

directeur

We krijgen soms te horen dat mails van de leerkrachten terecht komen in de spambox. Let hier dus
op.
Onenigheid in de groep ? En dan ….?

In elke groep van een school komt het wel eens voor: onenigheid, ruzie, irritatie, misverstanden enz.
In de ene groep (afhankelijk van samenstelling en temperament) zien we dit wat meer dan in een
andere. Op zich niet iets om je over op te winden; behalve het overdragen van kennis is het oplossen
van problemen, ruzies of conflicten ook een leerproces. Vooral in de lagere groepen hebben
kinderen vaak de bemiddeling van de leerkracht nodig om te komen tot een oplossing. In de hogere
groepen laten we dat vaak aan de kinderen zelf over hoewel de begeleiding van de leerkracht ook
nog nodig en zeer wenselijk kan zijn.
Ouders moeten voldoende vertrouwen in de school hebben dat zij actief met de kinderen aan de
slag gaat om problemen op te lossen. Het kan voor ons lastig worden als ouders buiten school om
met elkaar contact zoeken om ruzies en irritaties te bespreken of naar elkaar toe uit te spreken.
Veelal leiden deze goedbedoelde pogingen niet tot de oplossing maar tot meer irritatie tussen
ouders en jammer genoeg ook tussen kinderen. We vragen u daarom dringend om een eventueel
probleem tussen kinderen daar te laten waar het hoort: op school. Vanzelfsprekend kunt u contact
zoeken met de leerkrachten. We zullen, als het nodig of wenselijk is, de ouders van betrokken
leerlingen altijd informeren.
Social media. Dit keer : de groepsapp.
In de snel veranderende wereld nemen social media een grote plaats in. Veel kinderen zijn actief op
facebook, instagram, snapchat, tik tok, whatsapp, youtube enz. Op school proberen we de kinderen
te wijzen op hoe om te gaan met deze media en maar ook op de nadelen en risico’s die kunnen
kleven aan het gebruik van deze apps en berichtendiensten. Dat doen we bv. tijdens de week van de
mediawijsheid en incidenteel in groepen waar we dat nodig vinden. Echter, we vinden dat hier ook
een rol voor de ouders ligt. Het regelmatig bespreekbaar maken en het meekijken (of controleren)
met het (media)gedrag van uw kind is echt nodig. Zo worden we m.n. in de hogere groepen
geconfronteerd met de gevolgen van opmerkingen, taalgebruik en afbeeldingen in groepsapps die
de kinderen onderling aanmaken. Houd u a.u.b. een oogje in het zeil en spreek uw kind aan mocht
dat nodig zijn.
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Zonnebloemwedstrijd.
De winnaar van de zonnebloemwedstrijd is bekend. Achmad Alkhaled uit groep 5 krijgt binnenkort
de beker uitgereikt. Hij kweekte een bloem van 300 cm hoog . Of hij ook de hoogste is van Goeree
Overflakkee krijgen we binnenkort te horen.
HVO
Inmiddels zijn ook de godsdienst- en hvo-lessen gestart. Onderaan deze brief treft u informatie aan
over deze lessen met de mogelijkheid om uw kind alsnog aan te laten sluiten. Dat kan vanaf groep 4
en tot 1 oktober. Als u uw kind gebruik wilt laten maken van de mogelijkheid om kennis te maken of
aan te sluiten, moet u dit via de mail melden bij de leerkracht van uw kind.
Tot slot.
Onderaan elke nieuwsbrief vindt u voor het gemak een overzicht van de resterende vakanties en
vrije (studie)dagen. In het vorige overzicht is een foutje geslopen. De extra vrije dag voor Koningsdag
(maandag 26 april) stond er niet bij . Vandaar dat de datum deze keer in rood is opgenomen.
a.s. Woensdag zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag maar, als het goed is, stond dat al in uw
agenda .
Met een vriendelijke groet, ook namens het team,
Albert
Vakantie en vrije dagen (hierna even doorscrollen a.u.b.)
studieochtend
studiedag
Herfstvakantie
vrije middag
vrije middag
Kerstvakantie
studiemiddag
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Koningsspelen
studiedag
Koningsdag
Meivakantie
2e Pinksterdag
laatste schoolweek
Zomervakantie:

wo 16 september 2020
vr 16 oktober 2020 (let op hele dag)
ma 19 oktober 2020 t/m vrij 23 oktober 2020
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 donderdag en vrijdag vrij
ma 19 juli 2021 t/m vrij 27 augustus 2021

september 2020

Informatie hvo- en godsdienstlessen.
Vanwege Corona hebben de leerlingen een tijd lang geen vormingsonderwijs (gvo en hvo) gehad op
school. De lessen zijn nu gelukkig weer gestart.
Om uw geheugen even op te frissen volgt hier nog wat extra informatie.
Als openbare school bieden wij de leerlingen wekelijks een lesuur vormingsonderwijs van een
vakdocent. We inventariseren jaarlijks de aanvragen van ouders en roosteren de lessen zo in dat uw
kind geen kernvakken mist, zoals rekenen en taal. Aan deze lessen zijn voor u geen kosten
verbonden. De rijksoverheid betaalt het vormingsonderwijs.
Mocht u uw kind nog niet opgegeven hebben en is er wel interesse of nieuwsgierigheid, kunt u uw
kind opgeven om een les bij te wonen. Dit moet u zo spoedig mogelijk doorgeven bij de leerkracht
van uw kind. Wilt uw kind dan alsnog op hvo of gvo kunt u hem of haar opgeven tot 1 oktober.

‘Je komt meer over jezelf te weten... maar ook over anderen’
Wanneer is iemand je vriend? Wie heeft de wereld gemaakt? Wat maakt mij uniek? Wat is liefde?
Wat is goed om te doen? Kinderen zitten vol vragen. Vormingsonderwijs helpt uw kind om een eigen
antwoord te vinden op levensvragen.
Met speciale lesmethoden en gevarieerde werkvormen krijgt uw kind woorden, beelden en verhalen
aangereikt om levensvragen te onderzoeken. Zo inspireert onze vakdocent uw kind om een eigen
levensvisie en identiteit te ontwikkelen. In de lessen leren we ook om respect te hebben voor
anderen. Wat wij uw kind bieden: • een lesuur per week aandacht voor levensvragen; • ruimte voor
eigen inbreng en dialoog; • vertrouwd raken met verhalen uit verschillende levensbeschouwingen
en tradities; • ontwikkeling van een eigen kijk op het leven; • leren respect te hebben voor andere
levensovertuigingen en culturen.
Er is in de lessen veel ruimte voor gesprek. Vaak maakt de vakdocent gebruik van kunst, muziek,
spel, beweging of drama.
Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO)
Het Humanisme is een levensbeschouwing waarin de mens centraal staat. Bij lessen humanistisch
vormingsonderwijs onderzoekt uw kind levensvragen op een interactieve, speelse en creatieve
manier. Dit geeft kinderen de gelegenheid om zo een eigen waardenbesef en een eigen kijk op het
leven te ontwikkelen. De lessen gaan over thema’s als vriendschap, anders zijn, de toekomst, bang
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zijn, feest, arm en rijk. De dialoog tussen kinderen neemt een belangrijke plaats in. Er is ook ruimte
voor het onderzoeken van overeenkomsten en verschillen tussen humanisme en andere
levensbeschouwingen.
Protestants vormingsonderwijs (GVO)
De lessen protestants vormingsonderwijs verbinden thema’s uit het leven van uw kind aan bijbel- en
spiegelverhalen. Onze vakdocenten leren leerlingen zelf betekenis te geven aan deze verhalen. De
verhalen helpen kinderen om na te denken over grote en kleine thema’s in hun eigen leven. Denk
bijvoorbeeld aan vertrouwen, opnieuw beginnen, liefde of de natuur. Uw kind ontdekt: ook ik hoor
erbij. De lessen nodigen uw kind uit zich te verwonderen en zorgzaam om te gaan met anderen en
de wereld.

