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19.45 uur ouderklankbordgroep

Deze week sluiting thema 2.

Studiemiddag. Alle kinderen om
12.30 uur uit.
19.30 uur OV vergadering.

Nieuws uit de school
Beste ouder(s), verzorger(s),
De maand november is al een aantal dagen onderweg. Het is ’s avonds al eerder donker en de
herfstbladeren, kastanjes en eikeltjes nodigen uit tot knutselen. Ook maken we in alle klassen een
lampion om in school het Sint Maartenfeest met elkaar te vieren. De oudervereniging zal zorgen voor
een traktatie!
Bag2School
In samenwerking met Bag2School hebben we 734 kilo kleding ingezameld ter waarde van € 220,20!
Het geld dat we op deze manier inzamelen wordt apart gehouden en ingezet voor de nieuwe school.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inrichting van het plein of de school.
We danken u hartelijk voor uw bijdrage!
Continurooster.
Vanaf het begin van het schooljaar is het continurooster op De WestWijzer ingevoerd. Samen met de
leerkrachten en de leerlingen is deze eerste periode geëvalueerd. In de ouderklankbordgroep is
besproken hoe ouders (en hun kinderen) het continurooster ervaren. Hieruit blijkt dat kinderen
allemaal hun eigen manier van ontspannen hebben. Daarom proberen we op verschillende manieren
aan deze behoefte te voldoen. Dit kan ook per dag verschillen. Soms heeft een groep het nodig om in
stilte te eten, op een ander moment is het juiste fijn om met elkaar te kletsen. De leerkracht maakt
hier een keuze in. Een groot deel van de leerlingen geeft echter aan dat het rustig en stil starten van
de maaltijd als positief wordt ervaren.
Hieronder de afspraken die gemaakt zijn:
Er wordt gezamenlijk met de leerkracht in de klas gegeten en gedronken; voor de lunch wordt
ongeveer een kwartier uitgetrokken. Kinderen die langer de tijd nodig hebben krijgen die. Eten mag,
wanneer nodig, ook buiten opgegeten worden. De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee.
Bij het nuttigen van de lunch hoort een aantal regels of manieren die de leerkrachten en kinderen
toepassen. We hanteren de volgende regels:
 Iedereen begint op hetzelfde moment met eten. We starten in alle klassen met een periode
waarin in alle rust en stilte gegeten kan worden.
 Netjes eten en drinken
 Blijven zitten onder het eten en drinken
 Netjes opruimen als je klaar bent met eten en drinken
 Ruilen van eten is niet toegestaan
 Kinderen kunnen, wanneer nodig, buiten hun eten verder opeten.
 Overgebleven eten en drinken gaat weer mee naar huis, zodat ouders inzicht hebben in wat
er is gegeten en gedronken
 Het is niet aan de leerkrachten om de leerlingen te verplichten hun eten en drinken op te
maken; zij zijn hier niet voor verantwoordelijk maar houden wel in de gaten of er gegeten
wordt.
 Na het rustig opstarten van het eten wordt gekeken wat de groep op dat moment nodig
heeft. Ook kinderen zijn verschillend in hoe zij graag ontspannen en tot rust komen. Het ene
kind kijkt graag naar een filmpje, het andere kind heeft baat bij gezellig kletsen met zijn



klasgenoten. Daarom wisselen we dit af. De leerkracht kijkt wat er nodig is. Dit kan zijn:
voorlezen, kletsen met klasgenoten, in stilte eten, een kort filmpje kijken.
Lunchtijd zien wij als pauzetijd. Er wordt geen les gegeven.

Omdat we ook nieuwsgierig zijn naar uw ervaringen wat betreft het continurooster zoals dat nu
gedraaid wordt zijn we voornemens u hier begin 2021 over te bevragen.
Kinderzeer
Krentenbaard of impetigo is een oppervlakkige infectie van de huid, veroorzaakt door bacteriën.
Soms verschijnt de infectie op plaatsen die opengekrabd zijn, zoals bij eczeem of muggenbulten.
De ontsteking zit meestal in het gezicht, rond de neus of mond. Het begint met een blaasje dat
openbarst. Daarop verschijnt een gele korst. Wanneer er meer plekken komen, ontstaat een baard
van krenten.
Op De WestWijzer hanteren we de volgende regels inzake kinderzeer:
-

Meld bij de leerkracht dat uw kind kinderzeer heeft en houd het kind thuis tot de plekjes
ingedroogd zijn.
School moet de kinderzeer melden bij de GGD op het moment dat er binnen twee weken
twee of meer gevallen van dezelfde vorm van huiduitslag in een groep zijn.

Vanuit de GGD worden de volgende adviezen gegeven:
-

Ga naar de huisarts voor behandeling.
Let extra op hand-hygiëne, na huidcontact met het besmette kind de handen goed wassen.
Laat het kind niet aan de plekken krabben, om herbesmetting te voorkomen.
Gebruik voor het kind een eigen handdoek.
Plak de blaasjes niet af met een pleister. Het zal tot broei leiden die de infectie zal vergroten.

Marianne Miedema
Directeur De WestWijzer

Jarigen november
05-11
08-11
13-11
15-11
16-11
18-11
20-11
21-11

Adleisha
Noortje
Jazzley
Fender
Jelte
Soraya
Arjan
Riley
Carmen

23-11
24-11
27-11
30-11

Siem
Arie
Sterre
Twan
Fay
Niek

Bereikbaarheid MR
Als MR staan wij graag open voor vragen, opmerkingen en reacties. Wanneer u, als
ouder, vragen heeft of onduidelijkheden ervaart op allerlei gebieden dan kunt u hierover
in contact gaan met de MR. De MR is bereikbaar via het mailadres
mr@dewestwijzer.nl Eén keer per twee weken wordt deze mailbox nagekeken door een
van de MR leden. Uw mail wordt dan besproken in de eerst volgende MR vergadering.
Mocht u een vraag hebben dan kan een reactie soms even op zich laten wachten. Heeft u
een dringende vraag dan is het natuurlijk ook altijd mogelijk om één van de MR leden
aan te spreken.
Op onze school bestaat de MR momenteel uit twee leerkrachten en twee ouders.
Sjon Kuipers,
ouder en voorzitter
Rita Quist,
ouder
Marcella Martinus,
leerkracht, secretaris
Laura Stolwijk,
leerkracht.

