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    Nieuwsbrief juli 2020 

 
Lieve ouders en kinderen, 

 
In deze laatste nieuwsbrief van dit ongewone schooljaar kijken 
we terug op een mooi maar vooral een bewogen jaar.  
 
In dit jaar hebben wij ervaren hoe flexibel jullie, ouders, 
kinderen, stagiaires en ons team zijn geweest. Jullie hebben 
samen heel hard gewerkt aan alles waar wij als 
Heijenoordschool voor staan.  
 
Wij hebben ervaren hoe belangrijk een goede MR is. Samen 
hebben ze steeds met ons meegekeken.  
 
Wij wensen iedereen alvast een rustige en gezonde vakantie 

toe met veel plezier en vooral heel veel ontspanning. We zien elkaar snel weer. 
 
Groeten, Judith 
 
Groepsindeling  
 
Aan de indeling van de groepen gaat altijd heel wat vooraf. De stamgroepleiders en IB 
overleggen gezamelijk, wegen argumenten, brengen mogelijkheden en onmogelijkheden in 
kaart en komen tot een concept. Hierna is een periode om na te denken en nogmaals te 
heroverwegen. De kinderen worden op die manier allemaal zorgvuldig ingedeeld.  
A.s. maandagochtend krijgen de kinderen de definitieve indeling te horen. De ouders krijgen 
dan ook de definitieve indeling via de mail. Op 25 juni en 30 juni volgt er dan een moment 
waarop de kinderen in de nieuwe groepen alvast mogen wennen. Er worden dan 
groepsvormende activiteiten gedaan.  
 
Wijziging richtlijnen RIVM bij verkoudheid van kinderen tot 6 jaar 
 
Kinderen met lichte verkoudheidsklachten (zoals een snotneus) tot 6 jaar mogen volgens de 
nieuwe richtlijnen van de RIVM toch naar school. Mocht je kind koorts hebben dan blijft het 
kind en de andere mensen van het gezin thuis, ook bij kinderen tot 6 jaar. 
In alle gevallen: gebruik gezond verstand. Meer over de richtlijnen en de achtergrond van 
het besluit vind je hier: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen 
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Oproep SKAR 
 
Een aantal ouders hebben in het verleden aangegegeven dat ze gebruik zouden willen 
maken van de voorschoolse opvang (VSO). Nu kan de SKAR die dienst leveren als er vijf of 
meer kinderen zijn die daar gebruik van zouden maken.  
De vraag is aan alle ouders die daar gebruik van zouden willen maken om zich op te geven 
bij de SKAR. 
Graag doorgeven: naam van de school, om hoeveel kinderen het gaat, op welke dagen en 
vanaf hoe laat. De SKAR gaat dan kijken of het rendabel is om een VSO groep te starten. 
Graag opgeven via: klantcontact@skar.nl. 
 
Verandering van ING naar RABO-bank 
 
LET OP: Vanaf heden hebben wij een ander bankrekeningnummer: IBAN: NL98 RABO 0351 
2353 88 o.v.v. Heijenoordschool Arnhem. 
 
Bericht van Yvette Lemckerkt (Stagiaire Paula) 
 
Beste ouders en kinderen, 
 
Naast het geven, als stagiaire, van de gymlessen aan de groepen 3 t/m 8, houd ik mij ook 
bezig met gezonde voeding op de Heijenoordschool. Een van de doelen van de 
Heijenoordschool is dat de leerlingen de kennis over (gezonde) voeding vergroten. Aan de 
hand van dit doel heb ik enkele lekkere, makkelijke en vooral gezonde snack- en lunch 
ideeën gemaakt. De video staat op de website van de Heijenoordschool op de homepage. 
 
Maar dat is niet alles... Van 29 juni t/m 3 juli worden de leerlingen uit de middenbouw 
uitgedaagd voor een heuse "gezonde challenge". In de week van 22 juni kom ik hier in de 
stamgroepen wat meer over vertellen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Yvette Lemckerkt  
 
Verkeer Tra en omgeving 
 
Na de zomervakantie zullen er werkzaamheden bij de Tra zijn. De parkeerplaatsen rondom 
het Tra gebouw zullen gedurende een week niet bereikbaar zijn. Wanneer dat precies is 
weten wij ook nog niet. We houden jullie op de hoogte. 
 
Vanuit MR vergadering van 4 juni 2020 
 

● Het jaarplan van 2019/2020 is geëvalueerd en goedgekeurd. 
● En we hebben vast vooruit gekeken naar 2020/2021. 
● De verkeersveiligheid rondom de school heeft onze aandacht. In verband met de 

sloopplannen in de wijk, zijn zij ook zeer betrokken. 
● We hebben de vergaderdata van de MR voor volgend schooljaar vastgesteld. 
● De  MR gaat in dezelfde bezetting volgend schooljaar verder. 
● Het was een bijzonder, maar ook een  mooi jaar. De zichtbaarheid van de MR komt in 

het nieuwe schooljaar zeker aan de orde. 
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● We zien elkaar weinig, maar mailen kan natuurlijk altijd. We wensen iedereen een fijne 
en rustige zomer. Blijf gezond.  

 
Pensioen Alie 
 
Op woensdag 16 september nemen wij afscheid van Alie. Zij heeft de pensioengerechtigde 
leeftijd bereikt! Deze feestelijke dag valt samen met ons eerste schoolproject “En toen ..” We 
gaan er een mooie dag van maken. Wordt vervolgd … 
 
Oproep pleinwacht 
 
Voor het nieuwe schooljaar zijn we weer druk op zoek naar nieuwe pleinwachten. Zonder 
onze pleinwachten kunnen wij ons continurooster niet garanderen.  
Ook de stamgroepsleiding heeft een half uur pauze, het toezicht tijdens de pauze wordt 
daarom verzorgd door ‘pleinwachten’ (ouders en personeelsleden). De betrokkenheid van 
de pleinwacht(ouders) is groot. Dit wordt door iedereen als heel positief ervaren. Het 
voordeel is ook dat de overblijfkosten laag zijn: per kind maar €12,50 per jaar. Van het 
overblijfgeld wordt een vergoeding per pleinwachtbeurt betaald aan de ouders. Het lukt ons 
nog steeds om het toezicht door ouders te laten doen maar daarvoor zijn er aankomend 
jaar weer nieuwe ouders nodig. Je kunt je opgeven bij Alina Vieverich: 
alina.vieverich@floresonderwijs.nl 
 
Aanmelden broertjes en zusje (2/3- jarige) 
 
Om het beeld van onze nieuwe aanwas zo goed mogelijk in kaart te brengen vragen wij of 
jullie eventuele broertje(s) en/of zusje(s) alvast bij ons willen aanmelden. Dit kan via onze 
website tabblad Aanmeldformulieren. 
 
Zomervakantie 
 
De zomervakantie start op vrijdag 10 juli na schooltijd. Wij zien jullie allemaal graag weer op 
24 augustus in goede gezondheid terug. In de laatste vakantieweek van de kinderen zal er 
nog een nieuwsbrief komen over de opstart van het nieuwe schooljaar! 


