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VERJAARDAG SINT
Op vrijdag 4 dec. a.s. hebben we Sinterklaas uitgenodigd op school. We hopen dat hij tijd
heeft om ook ons kindcentrum te bezoeken. Dit jaar verloopt zijn bezoek natuurlijk anders
door de corona maatregelen.
In verband met de 1,5 m. afstand tussen volwassenen is het niet verantwoord om met alle
ouders op de aankomst van Sint te wachten. Vanwege zijn hoge leeftijd nemen we geen
risico met zijn gezondheid. We gaan uit van uw medewerking en begrip.
Voor de kinderen maken we er één groot feest van, net zoals andere jaren. Voor de
kinderen van groep 1 t/m 4 hanteren we de reguliere schooltijden. Voor de kinderen van
groep 5 t/m 8 hanteren we een continurooster, dat wil zeggen de kinderen eten verplicht
op school en zijn om 14.00 uur vrij.
Op maandag 7 dec. a.s. staat een studiedag voor het team gepland. We verwachten de
kinderen na het Sinterklaasweekend op
dinsdagochtend 8 dec. om 8.30 uur terug
op school.

KINDERRAAD
Afgelopen woensdag is Jinthe ingezworen
voor de kinderraad. De gehele
leerlingenraad was haar getuige.

MENTALE WEERBAARHEID
Vanuit de werkgroep 'Mentale
Weerbaarheid' van 'It takes a village' is het
verzoek gekomen om onderstaande
enquête te delen met de ouders van ons
IKC.
Met de uitslag hoopt de werkgroep een
beter beeld te krijgen van de hulpvragen die er op het eiland zijn. Daarna kan een
gerichter aanbod voor kinderen, jongeren en hun ouders komen.
Het bericht over de enquête is ook op social media geplaatst.
“In de Hoeksche Waard willen we graag dat onze kinderen veilig, gezond en met plezier
op kunnen groeien en zichzelf kunnen ontwikkelen.
De werkgroep mentale weerbaarheid van ‘It takes a village to raise a child’ zijn op zoek
welke uitdagingen we als kinderen, ouders en professionals tegenkomen als het gaat over
lekker in je vel zitten en blijven. Daarom richten we ons nu ook tot jou. Wil je de vragenlijst
invullen? Het invullen kost maximaal 10 minuten en kan anoniem. Alvast bedankt voor je
medewerking. Samen maken we de Hoeksche Waard een fijne plek voor onze kinderen!”
Kopieer de link om de enquête in te vullen: https://bit.ly/2II8rjW
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BIBLIOTHEEK
Hoera! We hebben allemaal het goede nieuws kunnen
horen: bibliotheken mogen weer open vanaf do. 19 nov.!
Vanaf dan kun je weer terecht bij jouw Bibliotheek, volgens
de reguliere openingstijden en -dagen met inachtneming
van de geldende corona maatregelen.

VERKEERSINFORMATIE
Met Sander Bastiaanse van de gemeente HW is een oplossing voor de onveilige situatie bij
de poort aan achterkant besproken. Het idee is om middels belijning een vak te maken
waarin de fietsers kunnen wachten voor de poort. Zij staan dan veilig voor de automobilisten
én deze kunnen hun weg vervolgen, waardoor geen opstoppingen ontstaan op het smalle
pad naast Duijvesteijn.
Wij willen graag dat de stoep vanaf de voorkant wordt doorgetrokken tot de stoep aan de
zijkant van Duijvesteijn waardoor de voetgangers veilig over de stoep hun weg kunnen
vervolgen tot de stoep tegenover de poort. Daar kan dan middels belijning/symbolen
aangegeven worden dat daar een oversteekplaats voor voetgangers is.
Grote voordeel van dit plan is dat de verkeersdeelnemers van elkaar gescheiden worden
op het pad naast Duijvesteijn, dus automobilisten op het pad/de weg, voetgangers op de
stoep en wachtende fietsers in het vak. Dit gaat ten koste van een invalide parkeerplaats,
maar deze wordt niet meer gebruikt. Volgens Sander hoeft de realisatie van dit plan niet
lang te duren, dit kan tussen nu en 2 weken.
Uiteraard blijft ons eigen gedrag leidend. Goed voorbeeld doet volgen én kinderen hebben
sturing nodig. Het is belangrijk dat zowel teamleden als ouders de kinderen goed
instrueren over het, op de juiste manier, omgaan met het pad en het vak, waar zij horen te
wachten.
In jan. 2021 evalueren we wat de effecten van deze optische verbeteringen zijn. Mocht dit
niet tot verbeteringen van de veiligheid van onze kinderen leiden, dan zou een oplossing
kunnen zijn het verleggen van de weg middels andere bestrating en bossages. De
gemeente kiest hier in dit stadium niet voor omdat dit ingrijpender is qua tijdsinvestering,
financiën en bestemmingsplan.
De schooltijden van de school die tijdelijk zijn intrek neemt in Fazant 5 zijn afgestemd op
die van ons. Zij starten én eindigen een kwartier later dan wij.

AGENDA
Vanaf maandag 23 nov. mogen de kinderen een oude schoen meenemen met hun naam!
Wo. 2 dec.1e rapport mee.
Vr. 4 dec.Verjaardagsfeest van Sint Nicolaas.
Ma. 7 dec.Studiedag team, leerlingen vrij. De kinderopvang is ‘gewoon’ geopend!!
Week van di. 8 t/m 11 dec.Rapportgesprekken. Deze zullen weer telefonisch gehouden
worden i.v.m. de huidige maatregelen. Intekenen kan via Schoudercom. De leerkracht zet dit
voor u open. In het kader van onze kernwaarde betrokkenheid én pijler ouderbetrokkenheid
willen we graag met alle ouders een contactmoment afspreken. Samen kunnen we uw kind
geven wat het nodig heeft om te kunnen groeien.
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