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MET Z’N ALLEN…
Afgelopen maandag was het dan eindelijk zover! Na welgeteld 10 weken (deels)
thuisonderwijs en 2 vakantieweken konden we afgelopen maandagochtend ALLE
KINDEREN weer verwelkomen!!
We keken er enorm naar uit, ergens leek het wel een beetje op het na-dezomervakantie-gevoel….maar dan toch anders.
Sommige kinderen hadden elkaar ook
wekenlang niet gezien, het was een bijzonder
moment! En nu, na een paar dagen, heeft
iedereen zijn draai weer aardig gevonden in de
klas.
We gaan er met de kinderen nog een aantal
goede weken van maken, voordat de
zomervakantie straks echt in zicht komt!

EN U: HEEL HARTELIJK DANK!
Vanaf deze plaats willen we u als ouders/verzorgers ook HEEL HARTELIJK
BEDANKEN voor al uw inzet, flexibiliteit, meedenken en vertrouwen dat we van u
mochten ontvangen in de afgelopen periode!
Naast ouder/verzorger was u ook voor
langere tijd ‘juf of meester’ en waren er
waarschijnlijk nog heel wat ballen meer
in de lucht te houden. Dat dit veel van
iedereen gevraagd heeft, is duidelijk!
Maar het verliep in goede harmonie en
we wisten elkaar (digitaal) te vinden
indien nodig. Dat voelt goed, en dat
doet goed!
Qua onderwijs mag u nu weer een stapje terug doen, maar laten we elkaar
blijvend vinden indien nodig. Al is dit in de komende periode helaas nog wel
telefonisch of digitaal.
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OMGEVING RONDOM DE SCHOOL
Op de stoep vóór de school is het uiteraard weer een stuk drukker geworden,
toch merken we dat er goed afstand wordt gehouden en dat halen en brengen
over het algemeen vloeiend verloopt. Fijn! Twee aandachtspunten die nog wel
van belang zijn:
-

Wilt u uw kind(eren) er op wijzen om pas op de fiets te stappen als ze
op de straat zijn, en dus op de stoep te lopen? Dit voorkomt
ongelukken.
Wanneer u met de auto naar school komt, wilt u deze dan echt in de
parkeervakken parkeren? We merken dat er soms auto’s al ruim
voordat de school uitgaat, stationair draaien langs de stoep. Dit is niet
de bedoeling en er wordt hier ook regelmatig door boa’s op
gecontroleerd.

Bedankt voor uw medewerking hierbij!

AFSPRAKEN ONDER SCHOOLTIJD
We willen u vragen om afspraken met artsen,
tandarts of andere zorgverleners zoveel
mogelijk ná schooltijd te maken. Zeker in
deze periode waarin u als ouder/verzorger
Namens
aanbieders,
nog niet de
hetgezamenlijke
schoolplein en
schoolgebouw in
mag.
Komt het onverhoopt toch voor dat uw kind
onder schooltijd naar een afspraak moet, laat
u dit dan aan de leerkracht van uw kind weten
(via Social Schools of mail). U kunt dan
buiten het schoolplein op uw kind wachten,
de leerkracht laat uw kind om de betreffende
tijd naar buiten gaan.

LANSINGERLAND BEWEEGT…
Vanuit de gemeente Lansingerland geven we de onderstaande informatie
door:
Gratis sporten voor de jeugd
Juist in deze tijd is het belangrijk om te blijven sporten en bewegen. Sporten
is niet alleen goed voor de lichamelijke, maar ook voor de geestelijke
gezondheid. Dat geldt voor iedereen, zeker ook voor kinderen. Er is nu actie
waarmee de jeugd van Lansingerland gratis kennis kan maken met
verschillende sporten in onze gemeente.
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Lansingerlandse Sportstrippenkaart
Diverse sportverenigingen uit de gemeente werken mee aan de Lansingerlandse
Sportstrippenkaart. Door een voucher van de strippenkaart in te vullen en in te
leveren bij een deelnemende vereniging, kunnen kinderen en jongeren tot en met
18 jaar verschillende sporten gratis uitproberen.
Nieuwsgierig geworden en aanmelden?
Het complete sportaanbod staat op
https://www.lansingerlandbeweegt.nl/sportaanbod-strippenkaart/
Bij het aanbod vindt u contactgegevens en kunt u uw kind aanmelden. De
Sportstrippenkaart is vanaf de website te printen maar is ook te verkrijgen bij
scholen en de deelnemende verenigingen in Lansingerland.
Mocht u vervolgens besluiten om uw kind in te willen schrijven bij één van de
sportverenigingen, maar mist u de financiële middelen daarvoor, dan kunt u
hiervoor subsidie aanvragen. Zodra dit wordt goed gekeurd, wordt de contributie
betaald en kunt u tevens een bijdrage krijgen voor een tenue / materialen. Meer
informatie op https://jeugdfondssportencultuur.nl/ of via onze intern begeleider
Miriam van der Ree.

COVID-19 GEZINSSTUDIE
We zijn altijd kritisch op het doorsturen van informatie vanuit externe organisaties,
maar onderstaande informatie vanuit de Universiteit van Amsterdam (UvA) willen
we toch graag met u delen:
Beste ouder/verzorger,
De UvA heeft een belangrijke studie opgestart waarin we onderzoeken hoe de
covid-19 crisis het gezinsleven beïnvloedt. Bent u ouder van een kind tussen de
6-17 jaar oud? Zou u ons dan willen helpen door een vragenlijst in te vullen van
ongeveer 15 minuten? Op deze manier helpt u organisaties om de juiste hulp aan
families aan te kunnen bieden ten tijde van de crisis.
U kunt deze link volgen om bij de vragenlijst te komen, de vragenlijst is
beschikbaar in het Nederlands, Engels, Grieks en Spaans:
BELANGRIJKE DATA IN DE KOMENDE PERIODE
https://uvacommscience.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_72JUAZOcaCiibqt
De vragenlijst hoeft maar door 1 ouder te worden ingevuld en niet door kinderen.
Er is een mix van vragen over uzelf, uw gezinsleven en uw kind. Aan het einde
van de vragenlijst kunt u aangeven of wij u over een aantal weken opnieuw
mogen benaderen met een kortere vervolgvragenlijst. Ga naar onze website om
op de hoogte te blijven van (anonieme) resultaten van de studie:
https://nl.covidfamilystudy.com
Alvast hartelijk dank voor het invullen!
Het onderzoeksteam van de covid-19 gezinsstudie
Universiteit van Amsterdam
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