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Corona
De situatie rond covid 19 is weer op een niveau dat enige voorzichtigheid in de school geboden
is. Een aantal maatregelen gaan we dan ook weer aanscherpen:
● Volwassenen van buiten de school komen niet meer in de
school tenzij dit noodzakelijk is voor het primaire proces.
● Het luizenpluizen zetten we stop.
● Zoveel mogelijk overleggen gaan we online doen.
● Kennismakingsgesprekken blijven we wel doen. Wel vragen
we of de betreffende nieuwe ouders een mondkapje op
doen.
● Biebouders blijven ook welkom, maar in de gangen dragen
ook zij een mondkapje.
Tot nu toe hebben we de gevolgen van covid 19 goed buiten de deur van de school weten te
houden. Graag houden wij dit met elkaar zo.
De richtlijnen die er waren, blijven natuurlijk staan:
● Kinderen zoveel mogelijk alleen naar school laten komen.
● Als je de kinderen brengt, kom dan alleen.
● Ouders blijven buiten het hek van school.
● Kinderen wassen regelmatig de handen op school.
En alle regels die er verder waren blijven natuurlijk ook van kracht.
Zelf controleren op hoofdluis en neten
Normaal gesproken worden de kinderen na elke
schoolvakantie gecontroleerd op hoofdluis. Dit kan in
verband met de aangescherpte corona maatregelen nu
niet doorgaan. Daarom vragen we u om uw kind(eren) zelf
goed te controleren en indien nodig te behandelen.
Controleer grondig met de handen (plukje voor plukje) het
gehele haar. Schenk extra aandacht aan plekken, zoals
achter de oren, in de nek, in de paardenstaart, de pony
en controleer dicht op de hoofdhuid. Is er hoofdluis
geconstateerd bij een kind, dan is het belangrijk dit te
behandelen. Nadat het haar behandeld is, mag het kind
gewoon weer naar school.
Bij deze een link naar de site van het RIVM met tips en
instructiefilmpjes over hoofdluiscontrole en behandelen:
https://www.rivm.nl/hoofdluis

Even voorstellen
Wij hebben op school altijd een aantal studenten die bij ons hun praktijkervaring opdoen.
Hierbij stellen een paar van deze studenten zich voor:
Hi, ik wil me graag even aan jullie voorstellen. Ik ben Noa Boom en ik ben 18 jaar.
Dit jaar loop ik stage op De Mare op de locatie Meteoorlaan in groep 1/2D. Ik zit
in het 2e  jaar van mijn opleiding als Onderwijs Assistent. Deze opleiding volg ik in
Utrecht op de school MBO Utrecht. Dit jaar ondersteun ik Anneloes en Willy. Ik
hoop dat ik een goede bijdrage kan leveren bij het ontwikkelen van de kinderen.
Ik kijk er naar uit om er een leuk en leerzaam jaar van te maken met elkaar!
Ik ben Amber. Ik ben momenteel derdejaars academisch pabo
studente aan de Marnix Academie te Utrecht. Dit jaar mag ik mijn stage lopen in
groep 6a van De Mare. Hier kijk ik erg naar uit. Ik heb een leuke start mogen
maken met de kinderen en ik ben benieuwd naar de rest van het jaar! Naast mijn
opleiding ben ik graag sportief bezig. Ik dans graag en ook ben ik het liefst de
hele dag creatief bezig.
Ik ben Janet van der Lugt en ik ben 17 jaar oud. Ik zit
nu in mijn eerste jaar van de driejarige pabo op de
Marnix Academie in Utrecht. Op deze opleiding gaan we meer in op
het onderwijs in het algemeen en doen we onderzoeken om erachter
te komen hoe we het onderwijs verder kunnen verbeteren.
Ik loop stage op donderdag en vrijdag in groep 1/2c op de
Meteoorlaan waar ik nu al erg van geniet!
Belangrijke data:
Dinsdag 3 november
Dinsdag 17 november
Week 48
Woensdag 25 november
Vrijdag 4 december

Schoolcommissievergadering
Medezeggenschapsraad Vergadering
10-minutengesprekkken
Streetwise
Continurooster groepen 5 t/m 8 i.v.m. Sintviering

Informatie van externen

Fietsverlichtingscampagne 2020
Val op in het donker!
De dagen worden korter, en steeds vaker heb je 's ochtends of 's avonds je licht nodig op de fiets. Dan is het
van belang dat die het ook doet. Om daarvoor te zorgen organiseren de Fietsersbond, VVN en gemeenten in
de regio Holland Rijnland, in samenwerking met de rijwielhandelaren weer een fietsverlichtingsactie.
Voordelig laten repareren
Op zaterdag 31 oktober kunnen fietsers bij deelnemende rijwielhandelaren terecht om hun verlichting gratis
te laten controleren. Als reparatie nodig is, hoeft alleen voor het materiaal betaald te worden -- geen
arbeidsloon dus. In de week na de actiedag, van 2 t/m 7 november, geven de deelnemende rijwielhandelaren
10% korting op de totale kosten (materiaal + arbeidsloon) voor reparatie van de verlichting.

Vanwege corona zal er dit jaar geen stand van de Fietsersbond zijn in het centrum van Alphen aan den Rijn.
Gelukkig kan de actie bij de rijwielhandelaren wel gewoon doorgang vinden. Want ook in deze coronatijd kun
je nog prima fietsen. Het is van belang dat je dat veilig kunt doen. Met je licht aan kun je eerder gezien
worden door het andere verkeer, en kunnen ongelukken worden voorkomen.
Ook niet onbelangrijk: de BOA's en de politie voeren in het winterseizoen gerichte controles uit op het voeren
van fietsverlichting. De boete voor fietsen zonder licht bedraagt 55 euro.

Deelnemende fietshandelaren

Atlas Fietsen, Provinciepassage 59, Alphen aan den Rijn
Bakker Fietsen, Bloemhofstraat 39-43, Alphen aan den Rijn
Gek van Fietsen, Frederik Hendrikstraat 2, Alphen aan den Rijn
Van der Louw Tweewielers, Hooftstraat 225, Alphen aan den Rijn
Fietspoint Oldenburger, De Verbinding 1, Alphen aan den Rijn
De arbeidsloonvrij-regeling bij deze zaak geldt op zaterdag 31 oktober tot 17.00 uur
Bike Totaal Samplonius, Ouvertureweg 141-143, Alphen aan den Rijn
Stuifzwam Fietsen, Stuifzwam 8-10, Alphen aan den Rijn
Profile Hans Janssen, Dorpsstraat 91, Benthuizen
Hoogduijn Tweewielers, Burgemeester Colijnstraat 53, Boskoop
Theo van Zanten Tweewielers, Dorpsstraat 176, Hazerswoude-Dorp
Bike Totaal Van der Post, Frederik van Eedenplein 4a, Hazerswoude-Rijndijk

