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Bijlage 

- Nieuwsbrief GGD: Coronatesten bij kinderen 

 
Nieuws vanuit de directie   
De eerste drie weken zitten er al weer bijna op. En wat is er al veel gebeurd. De eerste periode van 
een schooljaar lijkt altijd al een sneltrein, maar dit jaar lijkt het wel de TGV. Zo worden er naast het 
lesgeven startgesprekken gevoerd, is de informatieavond alweer geweest, zijn we begonnen met het 
thema invloedrijke personen van de Noordwijkse Methode en is er morgen een spetterend 
startfeest. Dat is, naast het ‘gewoon’ opstarten van het jaar en de klas, een flinke klus. Petje af voor 
alle leerkrachten die deze bergen werk maar weer verzetten.  
 
Gelukkig doen we het allemaal met plezier en krijgen we er ook veel voor terug. Wat fijn om alle blije 
gezichten van de kinderen weer te zien. Wat heerlijk hoe er genoten wordt van een vossenjacht met 
invloedrijke personen. En wat nuttig om alle kinderen met hun ouders te kunnen spreken tijdens een 
ouder-kind-leerkrachtgesprek.  
 
Morgen hebben we het startfeest. Dit startfeest is i.p.v. het eindfeest afgelopen juni. Dit kon door de 
Corona-maatregelen niet doorgaan. Ondertussen zijn er voldoende versoepelingen, waardoor dit 
startfeest wél door kan gaan. We hebben er zin in, maar er zijn (in ieder geval bij mij) ook zorgen om 
het feest. Helaas is Corona nog steeds niet weg en zien we om ons heen weer steeds vaker klassen in 
quarantaine gaan. Ik hoop op een ontzettend fijn feest, zonder nare gevolgen zoals zieke 
leerlingen/ouders/leerkrachten, quarantaines en thuisonderwijs.   
We willen u vragen: 

- om bij klachten thuis te blijven; 
- vooraf een sneltest te doen; 
- voldoende afstand van elkaar te houden op het feest.  

Op deze manier kunnen we met elkaar op een veilige manier feestvieren. We vertrouwen erop dat 
iedereen hierin zijn verantwoordelijkheid neemt.  
Ik wens iedereen een waanzinnig leuk feest toe!  
Paulien Dubelaar, directeur 
 
Afscheid Paulien – donderdag 30 september  
Zoals u weet neemt Paulien per 1 oktober afscheid van onze school. We zijn heel blij met wat Paulien 
voor onze school heeft betekend. Er zijn onderwijsinhoudelijk mooie stappen gezet en er staat een 
stevig en betrokken team. Om in Coronatijd directeur te zijn van een basisschool is een pittige klus en 
we zijn dan ook, als collega’s en jullie als ouders vast ook, dankbaar om samen te hebben gewerkt. En 
dan komt er dus een laatste werkdag voor Paulien. Deze dag zal op donderdag 30 september zijn. We 

Kalender 

10 september:  Startfeest 
14 september: Start vakateliers 
17 september: Start keuzeateliers 
22 september: Studiedag, kinderen zijn vrij 
27 september: Start proces verkiezing leerlingenraad  
30 september: Nieuwsbrief 3 
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willen jullie in de gelegenheid stellen om afscheid te nemen. Paulien zal daarom vanaf 14.15 uur op 
het schoolplein staan zodat er tijd is voor een praatje. Graag ontmoeten we jullie dan! 
Groeten van Titia van der Lei 

 

 
AED 
Samen met Les Petits en mogelijk ook SAB willen we een AED aanschaffen en op de gevel van Les 
Petits hangen. Mocht u connecties hebben waardoor we zo’n AED voor een iets schappelijkere prijs 
kunnen aanschaffen, dan zouden wij daar heel blij mee zijn! U kunt dan contact opnemen met 
Paulien Dubelaar: paulien.dubelaar@twijs.nl. 
 
Leerlingenraad 
Ieder jaar is er een leerlingenraad op de Tijo actief. Acht kinderen van groep 5 t/m 8 hebben een 
aantal keer per jaar een vergadering met de directeur. Tijdens deze vergadering komen de kinderen 
met plannen en denken ze mee over zaken die in school spelen. Vorig jaar hebben de kinderen 
gepleit voor een glijbaan op het schoolplein. De glijbaan is inmiddels gekocht en zal volgende week 
vrijdag geplaatst worden. In oktober starten we met de nieuwe leerlingenraad. In groep 5 en 7 
worden twee nieuwe leerlingen per groep gekozen. De kinderen krijgen eerst les over democratie: 
hoe verloopt een verkiezingsproces. Hierna kunnen ze zich verkiesbaar stellen voor de 
leerlingenraad. Uiteindelijk zal er een echt verkiezingsmoment zijn met stembussen en een telling. 
Zodra de nieuwe leden van de leerlingenraad bekend zijn zullen de vergaderingen op school weer 
starten.   

 

Anti-pestcoördinator   

Leerlingen en hun ouders die te maken krijgen met pesten moeten met hun verhaal bij iemand 

terecht kunnen op school. Met ingang van dit schooljaar neem ik het stokje over van Coily Lubbers en 

zal ik het nieuwe aanspreekpunt zijn. Zodra een kind (en ouders) het pestprobleem hebben 

aangekaart bij de huidige leerkrachten, kan ik worden benaderd. Samen brengen we dan de situatie 

in beeld en bekijken we welke acties mogelijk zijn om de pestsituatie op te lossen.  

Sanne Griekspoor 

Op tijd?!  

We zien dat er steeds meer kinderen te laat op school komen. Wij snappen dat het soms moeilijk is 

maar probeert u alstublieft op tijd te komen.   

Om 8.20 uur gaan de deuren op om 8.30 uur starten de lessen. Uw kind zal dan dus al in de klas moeten 
zitten. Voor een rustige start van de dag is het voor de groep, maar ook voor uw kind, belangrijk om 
op tijd te zijn.  
Alvast bedankt namens alle leerkrachten.   

  

Verbouwing Tijo 

In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de verbouwing die op de Tijo zal 

plaatsvinden. De wethouder heeft besloten de plannen en het budget toch eerst te willen laten 

beoordelen door de gemeenteraad. Helaas betekent dit dat er vertraging is en dat de 

informatieavond voor buurtbewoners niet doorgaat. We willen eerst meer duidelijkheid voordat we 

buurtbewoners en ouders van de school gaan informeren. We hopen dat dit spoedig kan.   

    
De volgende nieuwsbrief komt uit op 30 september 
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