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Na hopelijk een prima herfstvakantieweek en goede
oudergesprekken in de week er voor, zijn wij weer aan
het einde van oktober gekomen. Het jaar vliegt
werkelijk voorbij en ik hoop voor u allen in goede
gezondheid.
Wij willen u blijven bedanken voor uw medewerking in het
navolgen van de diverse Corona maatregelen. Mocht u vragen of
zorgen hebben, blijf er niet mee lopen en neem contact met ons
op. Het blijft jammer dat u niet zo maar naar binnen kunt lopen,
maar via de Parro of via de mail kunt u ons altijd bereiken.
De digitale deur staat altijd voor u open. Een persoonlijk gesprek
kan ook, maar dan wel op afspraak. We werken graag met u samen
en staan u zo goed mogelijk te woord.
Met vriendelijk groet,
Paul van den Berg
Mondkapjes
Alhoewel er nog geen verplichting is opgelegd door de regering,
hebben wij, als team, besloten om in de publieke ruimtes van het
Voortouw een mondkapje op te doen.
Verder verzoeken wij aan alle externe bezoekers om dit ook te
doen. In de groepen hoeft dit niet, tenzij de betrokken leerkracht
dit zelf prettiger vindt.
Tegeltjes
Wij hebben gezien dat een groot gedeelte van de
eerste fase afgerond is. De hoeveelheid geluidsoverlast
en bouwafval is meegevallen.
Alleen zijn wij verrast dat de tweede fase niet
plaatsgevonden heeft tijdens de herfstvakantie.
Er is contact met de gemeente en de aannemer en wij
hopen u binnenkort een update te kunnen verstrekken
van het vervolg.

Oudergesprekken
De eerste ronde oudergesprekken heeft plaatsgevonden in de week voor de herfstvakantie. Wij
willen u allen bedanken voor het meewerken en vooral meedenken bij de diverse afspraken en
gesprekken. Het is af en toe lastig, als u meerdere gesprekken moet voeren, maar wij zijn blij
met onze flexibele ouders in deze. Bedankt!
Val Op Week 2020
In de week van 2 november besteden we tijdens de verkeerslessen extra aandacht aan de
zichtbaarheid in het verkeer. We starten de week op een ludieke manier. Op maandag 2
november willen we graag dat alle kinderen in hun meest fluorescerende outfit naar school
komen.
Op deze manier laten we met zijn allen zien dat we “opvallen”. Aan het eind van de dag wordt er
bekend gemaakt welke leerlingen het meest ludiek verkleed waren en zij worden dan verkozen
tot “fluoprins” of “fluoprinses”. Voor hen is er een kleine attentie.

Tijdens de verkeersles wordt er aandacht besteed aan lopen en fietsen bij slecht zicht.
Automobilisten moeten voetgangers en fietsers al van ver kunnen zien. Anders staan ze niet op
tijd stil als het nodig is. Een veilige fiets kan daarom niet zonder: een goed werkend voor- en
achterlicht, reflectoren in de trappers, een rode achter reflector, zijreflectie in de wielen. Opvallen
kan natuurlijk ook met kleding: bij regen/schemering en in het donker valt felle of lichtgekleurde
kleding het beste op. Bij mist overdag zie je donkergekleurde kleding het beste. Reflecterende
strips op bijvoorbeeld je jas helpen ook om op te vallen. Wat kunt u als ouders doen? Als
kinderen meerijden in de auto, kunt u hen erop wijzen hoe slecht een fietser zonder licht te zien
is. Doe dat regelmatig en het liefst in het donker ’s avonds en bij slecht zicht overdag.

Oudervereniging
Hallo allemaal!
Wat fijn dat wij als OV weer eens in real life bij elkaar konden komen ipv digitaal. Weer
ouderwets vergaderen op school samen met juf Moenja die om en om met juf Karin de
vergaderingen bijwoont en met meneer Paul die een keer aansloot om zich even rustig aan
ons voor te stellen. Dat was positief en wij zien de samenwerking echt wel zitten!

Op naar een jaar vol leuke activiteiten, waar 17 november de eerste van staat gepland. Allemaal
op je mooist naar school met de liefste glimlach voor de Schoolfotograaf. En de Sint kan niet
wachten tot 4 december, dus komt op donderdag 3 december al gezellig naar onze school. We
moeten nog even goed met hem en de Pieten afspreken hoe we dit gaan aanpakken, maar
gezellig wordt het zeker!
We hebben momenteel als OV een leuke club van 9 mensen; Karin Nijland was begin van het
schooljaar enthousiast gestart en afgelopen week heeft ook Ingeborg Kannekens zich
aangesloten. Hartstikke fijn dames: welkom! Enne…wie volgt??
Natuurlijk kunnen wij alle activiteiten niet als OV voorbereiden en draaien, maar zijn altijd op
zoek naar hulpouders. Daarover volgt binnenkort een brief: Heb je tijd en lijkt het je leuk om te
helpen, meldt je dan aan!
Groeten vanuit de Oudervereniging
Schoolhandbaltoernooi
Hallo basisscholen,
Helaas hebben we moeten besluiten om onze 46e editie van het kersthandbal toernooi van HV
Internos in de kerstvakantie niet door te laten gaan.
Het is voor ons niet haalbaar om ons grote toernooi met een opkomst van ongeveer 500
kinderen en alle enthousiaste ouders die meekomen te organiseren binnen de corona regels.
Voor jullie leerlingen die toch graag aan handbal willen proeven is er een mogelijkheid om eerst
een aantal gratis proef trainingen mee te komen doen.
De mogelijkheden om mee te trainen
F jeugd 6, 7, 8 jaar
E jeugd 9, 10 jaar
D jeugd 11, 12 jaar

Woensdag 16.45 – 17.45
Woensdag 17.30 – 18.30 en Vrijdag 17.00 – 18.00
Maandag 17.00 – 18.15 en Woensdag 18.15 – 19.30

Als je een proeftraining wil doen dit graag even doorgeven via mailadres
timeout@handbalinternos.nl zodat we weten wanneer we je kunnen verwachten.
Hoop dat we jullie volgend schooljaar weer kunnen verwelkomen.
Groeten HV INTERNOS

Jarigen in November:
1 November: Nurdan, groep 3/4
5 november: Meneer Mitchell
7 November: Arthur, groep 1-2b
8 November: Juf Tineke
9 November: Dax, Groep 7
11 November: Ian, Groep 7
12 November: Sven, groep 8
14 November: Rick, groep 6
15 November: Yasien, groep 6
18 November: Luna, groep 1-2A
20 November: Annabella, groep 5
23 November: Ravi, groep 3/4
24 November: Alex, groep 1-2B
25 November: Sophia, groep 3/4
30 November: Tess, groep 5
Alvast gefeliciteerd en een fijne dag!
Schoolfotograaf
Op dinsdag 17 november komt de schoolfotograaf weer naar onze school om weer de mooiste
portretten te maken van alle kinderen.
Er is wel één belangrijke verandering met andere jaren: broertjes/zusjes die niet op school
zitten worden dit jaar niet gefotografeerd.
Vanwege de diverse Corona maatregelen vinden wij het niet verstandig dat diverse ouders de
school in komen met kinderen, die hier niet op school zitten.
Wij hopen op uw begrip hiervoor.
Beslisboom
Wij snappen dat het voor ons allen constant vragen oproept, wanneer kinderen naar school
mogen en wanneer niet. Wij hebben de laatste beslisboom toegevoegd aan deze Info. Wij hopen
dat hij duidelijk is en mocht u toch vragen hebben, dan kunt u ons altijd bellen of mailen.
Voor nu wensen wij u een fijn weekend. Tot maandag!
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