Nieuwsbrief

voor ouders/verzorgers van leerlingen van de Berg en Bosch School

Oudergesprekken

Op donderdag 8 oktober en dinsdag 13 oktober zijn er oudergesprekken gepland. U kunt op deze
oudermiddag/avond met het klassenteam in gesprek over het functioneren van uw kind en het
Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Dit OPP ontvangt u op vrijdag 2 okt. Op die dag wordt ook de
gespreksplanner in de parro-app opengezet.

Kinderboekenweek

Op 30 september start de jaarlijkse Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is: Geschiedenis.
Boeken brengen geschiedenis tot leven. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in
oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid! Je hebt geen tijdmachine nodig om andere
tijden te ontdekken. Verken alle werelden van toen door het lezen van boeken. Ook op school
besteden we graag aandacht aan de Kinderboekenweek, lezen is belangrijk én leuk. Heeft u thuis
belangstelling voor de Kinderboekenweek, kijkt u dan eens in de plaatselijke bibliotheek,
boekhandel of op www.kinderboekenweek.nl

Studiedag EDI

Op vrijdag 9 oktober is er een studiedag. De teams gaan verder aan de slag met het EDI-model.
(Expliciet Direct Instructie) Een model om op een effectieve manier kennis over te dragen. De
leerlingen zijn deze dag vrij. Wilt u dit zelf doorgeven aan het taxibedrijf?

Nieuwe richtlijnen
vanuit het RIVM

Afgelopen week ontving U al een brief over de nieuwe maatregelen en richtlijnen vanuit het RIVM,
n.a.v. de persconferentie d.d.18 september. In het kort nogmaals de belangrijkste informatie op een
rijtje.
Voor kinderen op de kinderopvang of in het basisonderwijs* geldt:
Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of
bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar de kinderopvang of naar de basisschool. Het
kind hoeft niet getest te worden op corona. Dit geldt niet als het kind een nauw contact is van
iemand die corona heeft. Of als het kind bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is. Dan
moet hij of zij thuisblijven.
Heeft het kind andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen, zoals koorts, benauwdheid of
(meer dan incidenteel) hoesten, dan moet hij of zij thuisblijven tot de klachten 24 uur over zijn. Het
kind hoeft niet getest te worden voor corona, tenzij hij of zij ernstig ziek is. Neem dan contact op
met de huisarts.
Heeft het kind ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen in het huishouden
thuis.
Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft iedereen in het
huishouden thuis. Krijg het kind klachten? Maak een afspraak voor een coronatest.
Kinderen die negatief zijn getest op COVID-19 kunnen weer naar school, ongeacht of
zij klachten hebben. Zij blijven wel thuis gedurende de quarantaineperiode als ze een
huisgenoot hebben die positief is of een huisgenoot hebben met koorts of
benauwdheidsklachten.
Let op: het huidige testbeleid is aangescherpt en kinderen tot en met 12 jaar hoeven
niet getest te worden

Algemene
informatieavond

Zowel in Bilthoven als Houten stond afgelopen donderdag, 24 september de algemene ouderavond
gepland. U heeft op een alternatieve wijze informatie ontvangen van het klassenteam over het
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reilen en zeilen in de klas. Op onze website is veel informatie te vinden over de school in het
algemeen. www.bbonderwijs.nl Op de website is onder andere de schoolgids en de jaarplanner te
vinden. Ook formulieren voor een verlofaanvraag zijn hier te vinden evenals alle nieuwsbrieven van
dit schooljaar.
Training Geef me
de 5

Alle nieuwe medewerkers van de Berg en Bosch Scholen volgen de komende weken een training
‘Geef me de 5’. De training wordt gegeven door Bernice van Slooten, een externe specialist op dit
gebied en een van onze orthopedagogen. Geef me de 5 is ontwikkeld door autisme-deskundige
Colette de Bruin en geeft inzicht en handvatten in het omgaan en de communicatie met onze
leerlingen.

Ouderbijdrage

Begin oktober ontvangt u een bericht over de vrijwillige ouderbijdrage. Elk jaar wordt vanuit de
directie aan de ouders/verzorgers van leerlingen van Berg en Bosch Onderwijs een financiële
bijdrage gevraagd. Deze bijdrage is vrijwillig, u bent niet verplicht deze te betalen. We vragen deze
ouderbijdrage omdat het ministerie voor bepaalde zaken en activiteiten niet voldoende of geen geld
beschikbaar stelt, terwijl we de leerlingen toch graag extra activiteiten en voorzieningen willen
aanbieden. Het betreft zaken zoals o.a. sint- en kerstactiviteiten, sportdagen, schooltuintjes, kunst
en cultuur. De hoogte en de bestemmingen van de vrijwillige ouderbijdrage worden jaarlijks
afgesproken met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Uw bijdrage is belangrijk en
wordt zeer op prijs gesteld.

Oproep
oudercommissie
Houten

Nieuwe leden Oudercommissie/ hulpouders gezocht:
Wilt u uw kinderen ook laten genieten van Sinterklaas, Kerst en Pasen op school?
Vele handen maken licht werk en door het vertrek van enkele leden van de Oudercommissie zijn
wij op zoek naar nieuwe ouders die zich samen willen inspannen om voor de leerlingen leuke
activiteiten te organiseren.
Mocht u belangstelling hebben of willen weten wat wij precies doen kunt u ons een email sturen
naar oudercommissie@bbonderwijs.nl
Wilt u niet in de oudercommissie, maar wel graag helpen bij de activiteiten zelf, dan kun u zich
aanmelden als hulpouder. Ook dan graag een mail sturen naar het mailadres van de
oudercommissie en u ontvangt per activiteit een bericht.
Hopelijk zien wij de komende periode nieuwe enthousiaste ouders in de Oudercommissie of als
hulpouder verschijnen!
Hartelijke groet namens de Oudercommissie Houten
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