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Deze week…. 

Dit wordt een korte nieuwsbrief. Er staan voor de komende tijd niet heel veel 
activiteiten gepland. Ook mede doordat we in school geen bijzondere activiteiten 
kunnen organiseren. Daarom is meester Jan bezig om een afgeschermd YouTube 
kanaal te organiseren waarop we filmpjes kunnen zetten om toch een soort van Expo 
te kunnen hebben.  
Ook zijn we druk bezig om er, ondanks de coronamaatregelen, toch voor te zorgen dat 
we op school een gezellig Sinterklaas en Kerstfeest kunnen hebben. We wachten nog 
even af wat er de komende tijd voor nieuwe richtlijnen zullen komen, voordat we 
definitief bepaalde knopen doorhakken. 
De onder- en middenbouw maken een lampion voor Sintmaarten. Er wordt niet met de 
kinderen gelopen vanuit school. Er wordt dus verder geen aandacht besteed. Dit laten 
we aan de ouders zelf over, of ze hun kind(eren) 's avonds wel of niet bij de deuren 
laten langsgaan.   
 

luizenpluizen 

Afgelopen donderdag, gisteren dus, hebben twee ouders van school alle leerlingen 
weer gecontroleerd op luisjes. Ze hebben gelukkig niets gevonden. Na de kerstvakantie 
wordt er ook pas weer gecontroleerd. De uitbraak van voor de herfstvakantie is dus 
goed bedwongen. Misschien is het handig om uw kind wel af en toe zelf even na te 
kijken.  
De luizenpluismoeders doen wel een oproep: Wie kan helpen op de eerste donderdag 
na een vakantie wordt bij deze uitgenodigd.  
In principe is dit dus pas de eerste donderdag na de kerstvakantie. Alleen als er 
tussendoor beestjes worden geconstateerd, dan moet er eerder in actie gekomen 
worden.  
 

Komende activiteiten 
Dit staat er de komende periode op het programma: 

verjaardag juf Janny en juf Jerina 30 oktober 2020 

nieuwsbrief: 13 november 2020 
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Jeugdschaatsen 

De schaatsclub Blokzijl sponsort elk jaar kinderen in de basisschoolleeftijd om te gaan 
schaatsen in Thialf. Mocht je kind hiervoor interesse hebben dan is het handig om de 
bijlage hierover te lezen. 
 

Fietsen in het donker 

De ANWB maakt zich over het fietsen in het donker van kinderen elk jaar weer zorgen. 
Het blijkt dat er toch veel ongelukken gebeuren in het donker als de kinderen naar hun 
sportvereniging of opa en oma fietsen. Lees hierover de bijgevoegde brief over fietsen 
in het donker. 
 

Coronatijd 

Voor sommige kinderen kan deze coronatijd best stress opleveren. Ze kunnen zich 
zorgen maken over hun oma, of die ook corona krijgt, of over heel andere met corona 
in relatie staande gedachten. Dit kan leiden tot bv. minder goed slapen. Vaak weten de 
kinderen zelf niet waar hun onbehaaglijke gevoelens dan vandaan komen. Lekker 
wandelen in het bos kan hierbij helpen. Vaak kom je tijdens een wandeling ook goed in 
gesprek met je kind. Als bijlage zit een folder hierover bij deze nieuwsbrief. 
 

Ingekomen post 

Bericht van GGD IJsselland: landelijke introductie CoronaMelder-app 
Wij informeren u graag dat we sinds 17 augustus 86 keer de CoronaMelder-code 
samen met de positief geteste persoon konden delen. 
Onze bevindingen zijn positief. De CoronaMelder werkt in aanvulling op het reguliere 
bron- en contactonderzoek van de GGD. Gaandeweg is de app in de afgelopen periode 
geoptimaliseerd en vanaf 10 oktober dus landelijk te gebruiken. 
In deze tijd van fors stijgend aantal besmettingen, is het des te belangrijker dat we met 
z’n allen proberen het virus in te dammen. De CoronaMelder-app helpt ons hierbij. 
Hier leest u meer over onze ervaring met de app gedurende de 

praktijktest: https://www.ggdijsselland.nl/over-de-

ggd/nieuws/item/article/86-keer-coronamelder-code-gedeeld/ 
 

T lam ontmoet 

Zondag 8 november 2020  
kindertheatervoorstelling Uitbreken! Door Theatergroep Dolle Maandag 
15.00 uur T Lam, Breestraat 2 in Blokzijl. Voor mensen vanaf 4 jaar 
 
Beste bezoeker van t Lam,   
We weten nog niet hoe het er de komende weken uit gaat zien met de maatregelen 
rondom Corona, maar we willen we u graag alvast informeren over de tweede activiteit 
van t Lam ontmoet. Op zondag 8 november speelt Theatergroep Dolle Maandag voor 
iedereen vanaf 4 jaar de voorstelling Uitbreken! 
Nodig uw (klein)kinderen, neefjes en nichtjes, buurkinderen uit en kom naar deze 
prachtige voorstelling kijken! U betaalt € 5,-; kinderen tot 12 jaar mogen gratis met u 
mee. Reserveren is noodzakelijk want er is geen losse kaartverkoop. Ook niet aan de 

zaal. Reserveren kunt u doen via karin@karinklomp.nl 
Met een groet, namens de programma commissie, Karin Klomp 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggdijsselland.nl%2Fover-de-ggd%2Fnieuws%2Fitem%2Farticle%2F86-keer-coronamelder-code-gedeeld%2F&data=02%7C01%7Cdirectie%40obsbeatrixschool.nl%7Cf0235d5bee5149686ffe08d86ec5c928%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C0%7C637381143058585311&sdata=m%2BM%2BTrzuCodJnaJa5bCoXijxqwO9vkmzWgLQgfc6ytg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggdijsselland.nl%2Fover-de-ggd%2Fnieuws%2Fitem%2Farticle%2F86-keer-coronamelder-code-gedeeld%2F&data=02%7C01%7Cdirectie%40obsbeatrixschool.nl%7Cf0235d5bee5149686ffe08d86ec5c928%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C0%7C637381143058585311&sdata=m%2BM%2BTrzuCodJnaJa5bCoXijxqwO9vkmzWgLQgfc6ytg%3D&reserved=0
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