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Wist u dat ……
…… leerjaar 4 t/m 8 op dinsdag 3 juni een tennisclinic heeft
…… groep 8 op dinsdag 22 juni praktijk verkeersexamen heeft
…….donderdag 10 juli alle kinderen vrij zijn i.v.m. studiedag
…… leerjaar 1 t/m 7 op maandag 28 juni op schoolreis naar Toverland gaat
…… op donderdag 30 juni alle kinderen vrij zijn i.v.m. studiedag

Welkom
Deze maand komen Lissa Koenen, Fenna Hendriks en Jelle Holtermans bij ons in
groep 1 (leerplein 1).
Ellis Hendrikx is verhuisd naar Siebengewald en komt binnenkort in groep 6
(leerplein 3). Wij wensen alle nieuwe leerlingen een fijne schooltijd toe bij ons op
’t Kendelke.

Corona-maatregelen op school
Binnen de school proberen wij ons nog steeds zo goed mogelijk te houden aan de Corona-richtlijnen, zoals deze zijn
opgesteld na de heropening. Echter in leerplein onderbouw is het organisatorisch erg lastig om de groepen gesplitst
te houden. De kinderen uit leerjaar 1, 2 en 3 ontmoeten elkaar daarom wel zowel op het plein als binnen in de
school.
Met het volledig openen van de middelbare scholen en het meer openen van de
maatschappij lijkt het of de huidige richtlijnen voor het basisonderwijs niet meer
passen. Wij verwachten daarom volgende week nieuwe richtlijnen vanuit de overheid.
Wanneer wij hier meer over weten, zullen wij u hierover apart infomeren.

Bron- en contactonderzoek vanuit de GGD
Bij een positieve testuitslag van een leerling of leerkracht kan de GGD bij de school gegevens opvragen van de nauwe
contacten. Bron- en contactonderzoek De GGD kan in het kader van bron- en contactonderzoek de school vragen
bepaalde informatie te verstrekken over medewerkers en leerlingen. Dit mag de school doen op grond van een
‘gerechtvaardigd belang’. De volgende (persoons)gegevens mogen verstrekt worden:
 de naam van de medewerker of leerling die mogelijk als categorie 2 of 3 in het BCO wordt aangemerkt;
 de geboortedatum van de medewerker of leerling;
 het telefoonnummer en/of e-mailadres van de medewerker of leerling (of van diens ouders/ verzorgers bij
leerlingen tot 16 jaar);
 of de medewerker of leerling op een of meerdere specifieke dagen op school aanwezig was (de
presentielijst);
 waar de leerling in de klas zat tijdens een of meerdere lessen (de plattegrond van de klas);
 of er sprake was van groepsvorming/cohortering en contactbeperking conform de RIVM-richtlijnen.
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Vervanging bij ziekte leerkracht
De laatste maanden merken wij dat het steeds lastiger wordt om een zieke leerkracht te vervangen. Meestal is er
geen vervanger beschikbaar vanuit de vervangingspool. Tot nu toe hebben wij bij afwezigheid van de leerkracht de
groepen nog op kunnen vangen. Maar helaas zijn ook onze mogelijkheden beperkter geworden. Het kan daarom zijn
dat u ’s avonds of zelfs ’s ochtends van ons een berichtje ontvangt op Ouderportaal dat de groep van uw kind niet
naar school kan komen, omdat er geen vervanging beschikbaar is. Wij doen er alles aan om dit te voorkomen, maar
hopen op uw begrip mocht het toch nodig zijn.

Luizencontrole
Binnen de Corona-maatregelen is het niet mogelijk de luizencontrole op school te
houden. We vragen u thuis extra alert te zijn en de kinderen regelmatig te
controleren op luizen en neten.

Schoolreis
Op 28 juni gaan de kinderen van leerjaar 1 t/m 7 op schoolreis naar Toverland.
In de week voorafgaand aan de reis krijgen de ouders bericht over de vertrek- en
aankomsttijden.
Natuurlijk vertellen we dan ook wat je
allemaal mee mag nemen. Misschien is
het een leuk idee om alvast op de
website te kijken wat je allemaal kunt doen in het pretpark of
herinneringen op te halen van eerdere bezoekjes.
Dat vergroot de voorpret.
Groetjes, de schoolreiscommissie!

Tennisclinic
Komende donderdag 3 juni hebben leerjaar 4 t/m 8 een tennisclinic bij de tennisvereniging in Siebengewald.
We volgen de clinic tijdens de gymtijd. Als een kind thuis een goed tennisracket heeft, mag hij of zij die meenemen.
Leerjaar 4 en 5 gaan daar lopend heen. Leerjaar 6,7 en 8 op de fiets. Leerjaar 8 mag vanuit de tennisvereniging
rechtstreeks naar huis.
De verschillende weerapps zijn het niet eens over de
weersvoorspellingen. Wel wordt de temperatuur in ieder geval prima.
Mocht het toch zijn dat er een onweersbui is, kan de groep bij de
tennisvereniging schuilen. Uiteraard houden we het weer goed in de
gaten.
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Driedaagse groep 8 (alternatief schoolkamp)
Dag 1:
Op de eerste dag van kamp mochten we een half uur later op school
zijn (9:00). Toen we op school waren gingen we een kort spelletje doen
om de teams te beslissen. Er waren 4 lint kleurtjes voor de teams:
blauw, paars, geel en rood.
Daarna fietsten we naar Afferden waar we toen bij het huis van
meester Harm een vlag mochten maken, vuur maken en eten en
drinken. Daarna gingen we naar het bos om spelletjes te doen en
punten te verzamelen. Toen we weer bij school waren, kregen we eten
gemaakt door Dennis Willems, wat hij had gekookt was een salade,
schnitzel, appelmoes, aardappeltjes en saté. ‘s Avonds hadden we
casinoavond.
We mochten toen gokken, eerst half uur mochten we maximaal een ticket gokken, daarna mochten we nog meer
tickets in zetten. Het was de gene met de meeste punten won 1 jongen en 1 meisje, de winnaars waren: Ravi
Sanders en Bailey Bindels. Daarna mochten we naar huis gaan.
Dag 2:
De meester had ons gehint dat we de hoogtes opzochten, sommige kinderen wisten waar we
heen gingen, en de andere hadden een soort gedachte van een plek. Het was Jump XL in Horst,
daar sprongen we voor 2 uur, daarna gingen we naar het centrum van Horst. We hadden een
meet plek afgesproken. Meeste kinderen zochten naar een speelgoedwinkel, sommige gingen
eten kopen. Toen we terug waren. waren de meesters en juffen er niet, dus alle kinderen
wachtten op hun. We gingen toen weer naar huis om te gaan douchen en andere kleding
aantrekken, het thema was proud to be fout. We kregen toen weer eten van Dennis Willems
dezelfde persoon als gisteren. We kregen hamburger zonder brood en frikandel en saté spiesjes.
Dag 3:
We fietsten naar een mooi plekje op de berg. Daar speelden we vlag verstoppertje, het formaat was 2 teams, je
kreeg ook nog een kaartje, een kaart kon de andere verslaan, de dierenklem kon alles verslaan behalve de hyena
maar kon niemand tikken, eerste ronde won team rood en blauw, de tweede ronde won paars en geel. We gingen
toen naar “eetwinkel de frietkroam” daar werden de winnaars verteld. We aten daar
ook nog friet, en ja Dennis Willems is ook nog de eigenaar van dat gebouw met zijn
vrouw natuurlijk. Terug naar de scoren van de teams, nummer 4 was team rood,
nummer 3 was blauw, nummer 2 was paars en nummer 1 was geel (het kan nog zijn
dat wij nummer 2 en 1 fout hebben) en toen gingen we allemaal naar huis. Het einde.
Gemaakt door Scott Rief en Danny van der Wielen
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INGEKOMEN STUKKEN
Hallo ouder(s) en/of verzorgers & leerlingen,
In de week van 7 t/m 11 juni vindt de Week voor de Gezonde Jeugd plaats. Tijdens deze week vraagt Bergen
Beweegt Natuurlijk in samenwerking met verschillende partners aandacht voor een toekomst waarin iedereen
gezond op kan groeien. Gedurende deze week vinden er activiteiten plaats op en rondom de scholen. De activiteiten
die dit jaar georganiseerd zullen worden zijn:
- Winactie | Gezonde recepten
Voorafgaand en tijdens de Week voor de Gezonde Jeugd worden de kinderen uitgedaagd om zelf een gezond recept
te bedenken. Bij het insturen mogen de kinderen een naam verzinnen voor het recept. Ook zetten ze de
ingrediënten en de bereidingswijze erbij. Het leukste is natuurlijk als er ook een mooie of grappige foto van het
recept en het kind wordt bijgevoegd. De leukste, lekkerste, gezondste recepten worden dagelijks gedeeld op de
website en Facebookpagina. De winnaars krijgen vervolgens aan het einde van de week een prijs thuisgestuurd!
-> Aanmelden kan via de link op de flyer in de bijlage.
- Nationale Buitenspeeldag
Op woensdag 9 juni vindt de Nationale Buitenspeeldag plaats. De beweegcoach van Bergen Beweegt Natuurlijk
organiseert die middag een leuke en sportieve naschoolse activiteit in het Heijmanspark in Afferden.
-> Aanmelden kan via de link op de flyer in de bijlage
- ‘Gezonde Start van de Dag’
Op school wordt er aandacht besteed aan een gezonde start van de dag. De nadruk ligt hierbij op de dag beginnen
met een gezond ontbijt, en het naar school gaan zelf.
-> In de bijlage staat een ontbijtboekje met daarin inspirerende gezonde recepten + een dagboek. Dit kan ter
inspiratie dienen, aan het einde van de week bespreken de docenten op een laagdrempelige manier het nut van
(gezond) ontbijten.
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