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NOGMAALS AANDACHT VOOR DE AFSPRAKEN RONDOM CORONA 
Wij willen graag nog een keer de nadruk leggen op de afspraken m.b.t. Corona. 
Wilt u zich aan deze afspraken houden, zodat de kans op besmetting met het 

Covid-19 virus zo klein mogelijk is? 
 

• De kinderen, die gebracht worden naar school, nemen afscheid van hun 
ouder(s)/verzorger(s) bij het zwarte hek. Ouders komen het schoolplein 
niet op. Aan het einde van de schooldag worden kinderen door de 

leerkracht naar buiten begeleid. 
• Houdt voldoende afstand van elkaar oftewel handhaaf de anderhalve-

meter-regel. 
• Let erop dat kinderen, die alleen komen, niet te vroeg naar school komen, 

zodat ze direct door kunnen lopen naar de klas. 

• Ouders blijven zoveel mogelijk buiten het gebouw. Een kind ophalen voor 
een tandartsbezoek o.i.d. gebeurt via het raam van de klas. 

• Oudergesprekken en werkgroep-overleg vinden in principe plaats via 
Teams (MDO’s uitgezonderd). 

 
 

VENTILATIE OP SCHOOL 

Zoals wellicht bij u bekend heeft minister Slob het Landelijk Coördinatieteam 
Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht. De leden van het team moesten scholen 

gaan helpen om minimaal te voldoen aan de bestaande wettelijke normen voor 
ventilatie. De leden gaven aan dat het vooralsnog niet nodig is af te wijken van 
huidige eisen voor ventilatie (luchtverversing) in het Bouwbesluit en de geldende 

landelijke richtlijnen. 
 

In september is er een steekproef gehouden in het schoolgebouw, specifiek 
gericht op de leslokalen. Het doel was om te analyseren of de luchtverversing 
voldoet aan de grenswaarden CO2 concentratie. 

De conclusies van deze steekproef werd per schoolgebouw naar het LCVS 
teruggekoppeld en bestaat uit: voldoet het schoolgebouw wel of niet aan de 

gestelde criteria. 
 
De conclusie voor ons schoolgebouw is dat deze voldoet aan de gestelde eisen: 

het gebouw voldoet aan de eisen conform het Bouwbesluit en de CO2 waarden 
blijven onder de gestelde grenswaarde. 

 



Naast de toepassing van deze mechanische ventilatie zullen we waar mogelijk 

blijven ventileren tijdens de pauzes door middel van het openen van ramen en/of 
deuren. Het is dus verstandig als de kinderen voldoende kleding aan hebben, 

zodat zij geen last zullen hebben van eventuele kou. 
 
 

KINDERBOEKENWEEK 2020: EN TOEN? 

Lezen is leuk! Lezen is gezellig! Lezen is leerzaam! Lezen is genieten!  

Daarom besteden wij in alle groepen aandacht aan de Kinderboekenweek. Dit 
jaar is het thema: En toen?  

We hebben ervoor gekozen om dit in het thema “vroeger” te doen.  
 

Vrijdag 2 oktober: wij openen de Kinderboekenweek met een boekenproeverij 
van de leesconsulent: Andrea. De historische boeken, passend bij het thema, 

worden in de groepen gepromoot. 

Donderdag 15 oktober: we sluiten we de Kinderboekenweek af met een 

voorleeswedstrijd binnen onze school. Hiervoor mogen kinderen van groep 4 t/m 
8 zich bij de groepsleerkracht opgeven. De voorrondes worden in de eigen groep 
gehouden en vervolgens wordt een winnaar uit elke klas gekozen, die mee mag 

doen met de finale van de school. Deze finale wordt gehouden op donderdag 15 
oktober van 9.45-11.00u. Tussendoor hebben we een pauze, zodat de jury met 

elkaar in beraad kan over de winnaar van Basisschool Sint Lambertus.  

Waar letten we op bij de voorleeswedstrijd: 

- elke deelnemer krijgt 3-5 minuten voorleestijd 
- duidelijk spreken 

- prettig om naar te luisteren 
- met regelmaat in het publiek kijken 

- aan de tijd houden (voorlezen + inleiding, maximaal 5 minuten) 

Er wordt vanuit de schoolbibliotheek weer een kleurwedstrijd gehouden. De 

kinderen van de groepen 1 tot en met 3 mogen deelnemen aan de 
kleurwedstrijd. Dit is niet verplicht, maar wel heel leuk! Het is de bedoeling dat 
de kinderen de kleurplaat uiterlijk maandag 12 oktober bij de groepsleerkracht 

inleveren, zodat er een winnaar uit groep 1, 2 of 3 gekozen kan worden! 

Voor de leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 wordt vanuit de 

schoolbibliotheek een schrijfwedstrijd georganiseerd. Het is de bedoeling dat 
deze opdracht uiterlijk maandag 12 oktober wordt ingeleverd bij de 

groepsleerkracht. De opdracht en de eisen zijn toegevoegd in de bijlage. 

Veel succes met de voorbereidingen en vooral veel leesplezier! 

 
 

KERMIS VESSEM 
Zoals u allen waarschijnlijk al heeft begrepen, zal de kermis in Vessem dit jaar 
helemaal niet doorgaan als gevolg van de oplopende Corona-besmettingen in ons 

land en zeker in Zuid Oost Brabant. 
Dit betekent ook dat het 23e Kermisuurtje komt te vervallen. Heel jammer, maar 

ook heel begrijpelijk. Hopelijk mogen we volgend jaar weer volop genieten van 

de kermis en het Kermisuurtje. 



HOEZO, GEEN WIFI?!: WEBINAR OVER OPVOEDEN IN EEN WERELD VAN 

SOCIAL MEDIA EN INTERNET 
 

YouTube, Roblox, Minecraft, TikTok. Onze kinderen zijn er maar druk mee. Veel 
contact vindt online plaats. En ze beleven er vaak een hoop lol aan. Als ouder 
van een kind in de bovenbouw kun je niet meer met alles meekijken, maar hoe 

houd je dan toezicht? Welke grenzen stel je? En hoe ver ga je daarin? 
 

Tijdens het webinar “Hoezo, geen wifi?!” neemt Evelyn Verburgh, specialist 
mediaopvoeding van Bureau Jeugd & Media, ons mee in de digitale 
belevingswereld van onze kinderen. Je krijgt een goede indruk van wat ze online 

doen en waarom, wat ze ervan leren en waar ze juist op moeten letten. Ook reikt 
Evelyn tips en handvatten aan hoe je als ouder kunt omgaan met de uitdagingen 

die dit met zich meebrengt. Zoals gedoe in de whatsapp groep of op tijd stoppen 
met gamen. Hoe praat je daarover met je kind en welke afspraken kun je 
maken? 

 
WANNEER:   maandag 2 november van 20.00 - 21.15 uur  

VOOR WIE:   ouders met een kind in groep 6, 7 of 8 van de basisschool 
AANMELDEN: www.ggdbzo.nl 

 
Deze gratis webinar wordt u aangeboden door de GGD Brabant-Zuidoost 
 

Vragen? 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u die mailen naar k.spijkers@ggdbzo.nl of 

telefonisch contact opnemen met Karin Spijkers (GGD Brabant-Zuidoost) 
bereikbaar op nummer 088 00 31 474. 
 

 

https://www.ggdbzo.nl/agenda/Paginas/Hoezo-geen-wifi.aspx
mailto:k.spijkers@ggdbzo.nl

