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Beste ouders/verzorgers, 
 
Nog even en het is alweer herfstvakantie. Iedereen op school komt zo langzamerhand in zijn of haar 
ritme en de basis voor het komende schooljaar is gelegd. Helaas hebben we nog steeds last van het 
rondwarende Corona-virus en zien we u als ouders hierdoor veel te weinig. Dat missen we echt! 
En hoewel we niet weten hoe het verder gaat met het virus, we niet weten welke maatregelen er 
wellicht nog gaan komen en hoe onze nabije toekomst er uit zal zien, mogen we als christelijke school 
vertrouwen op onze God. Hieruit mogen we hoop en vertrouwen voor de toekomst putten! 
 

 
 

Gouden weken 
Misschien heeft u uw zoon of dochter in de afgelopen periode horen praten over de gouden weken… 
Deze gouden weken zijn inmiddels bijna voorbij en hebben tot doel om op een postieve manier te 
werken aan groepsvorming waarbij veiligheid, eigen invloed, omgangsvormen en de verschillende 
rollen in een groep centraal staan. Juist aan het begin van het schooljaar is deze groepsvorming heel 
belangrijk. We hopen er op deze manier het hele schooljaar profijt van te hebben. 
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Kinderboekenweek 
In de afgelopen periode zijn de kinderen erg druk geweest met allerlei leuke activiteiten rondom de 
kinderboekenweek. Voorlezen, verkleedpartijen en coole dansjes. Niks is te gek! In de Parro-app 
heeft vast al het e.e.a. voorbij zien komen. 
 

          
 

Corona 
Vorige week kreeg Nederland nieuwe, aangescherpte corona maatregelen te horen, in ieder geval 
voor de komende weken. Via een brief van onze bestuurder heeft u ook de CPOV afspraken kunnen 
lezen.  
Ook in onze school hebben we in toenemende mate te maken met het corona virus. In enkele 
gezinnen was of is sprake van een corona besmetting met de bijbehorende quarantaine voor alle 
gezinsleden. Meerdere collega’s hebben inmiddels een corona test ondergaan. Alle testen waren 
gelukkig negatief, behalve die van meester Erik. Helaas zullen er in de komende periode nog veel 
meer collega’s worden getest. We doen ons uiterste best om het onderwijs door te laten gaan en zo 
min mogelijk groepen naar huis te sturen. 
 
In de afgelopen periode hebben we ook steeds de corona-maatregelen op school nageleefd. Deze 
maatregelen gelden nog steeds: 

• Anderhalve meter afstand tussen volwassenen onderling en zoveel mogelijk tussen kinderen 
en volwassenen; 

• In principe geen ouders of andere volwassenen in de school, mits noodzakelijk (op afspraak) 
• Alle kinderen en collega’s wassen bij binnenkomst in de school hunhanden met water en 

zeep (ook na een pauze of een gymles); 
• Trakteren gebeurt alleen in de eigen basisgroep/unit en alleen met voorverpakte traktaties; 
• Communicatie met ouders gebeurt zo veel mogelijk digitaal (mail, Parro of Google Meet) 

en/of via telefoon. 
 

Zonder tegenbericht zullen deze afsprakende komende maanden blijven gelden. Het wachten is nog 
steeds op een goed werkend vaccin tegen het coronavirus. We begrijpen dat ouders het persoonlijke 
contact met de leerkrachten missen, dat geldt andersom ook...  
Wij willen u graag zo goed mogelijk informeren over de voortgang van uw kind. De leerkrachten doen 
alles wat in hun vermogen ligt om daaraan tegemoet te komen. Met name via Parro worden 
berichten, foto’s en soms ook filmpjes gedeeld. Indien nodig wordt persoonlijk contact gezocht.  
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Plusklas X3 
Onze plusklas X3 is inmiddels ook dit schooljaar weer gestart. Juf Geeske begeleidt en stimuleert deze 
leerlingen dit schooljaar. De eerste berichten zijn enorm positief. Zowel de leerlingen als de 
leerkracht hebben het erg naar hun zin. Smartgames, challenges, kinderboekenweek, Da Vinci, 
Columbus; er is al van alles voorbij gekomen… We wensen X3 een heel mooi schooljaar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
Ventilatie 
In de maand september is op alle scholen in Nederland onderzoek gedaan naar het binnenklimaat: 
de luchtkwaliteit, het CO2 gehalte en de kwaliteit van de ventilatie. Alle scholen zijn verplicht de 
resultaten van dat onderzoek te delen met personeel en ouders. Hier volgt de uitslag voor School 
Max: 
 
De uitkomst van de steekproef is dat de gemiddeld gemeten CO2 waarden in de klaslokalen voldoet 
aan de door de overheid gestelde grenswaarde. Dat is goed nieuws, maar op sommige momenten 
was er toch sprake van pieken (in enkele lokalen) die wel boven de norm uitkwamen. Om ook deze 
pieken zo veel mogelijk te voorkomen zullen we in de komende periode extra aandacht besteden aan 
manieren om de ventilatie nog verder te verbeteren. 
 
School Max zal op basis van deze uitkomst in samenwerking met de technische staf van 
ons bestuur en in afstemming met de MR aan de slag gaan om tot een optimaal binnenklimaat in alle 
lokalen te komen. 

 
 
Ouderbijdrage   
Binnenkort krijgt u, zoals ieder jaar rond deze tijd, een verzoek om de ouderbijdrage te voldoen. Dit 
gaat volledig digitaal. U hoeft alleen de link, die u per mail van ons krijgt, aan te klikken en de 
vervolgstapppen te doorlopen. Alvast hartelijk dank! 
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Vragenlijst veiligheid 
Vanaf volgende week nemen we in de groepen 5 t/m 8 de Vragenlijst Veiligheid af bij de leerlingen. 
Dit is een wettelijke verplichting, waar we graag aan voldoen. De vragen worden anoniem 
beantwoord, na een duidelijke uitleg door de leerkracht vooraf. Er volgt een totaalrapport voor de 
kinderen én de ouders. Het was de bedoeling deze vragenlijst in het voorjaar van 2020 af te nemen, 
maar omdat we toen nauwelijks op school waren is dit landelijk uitgesteld tot het najaar van 2020. 

 
VVE 
Zowel School Alex als Max is een VVE school. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. VVE-
scholen hebben een breed aanbod voor taal en taalverwerving omdat er op deze scholen leerlingen 
zitten die een VVE-indicatie, en daarmee een erkende taalachterstand, hebben. Kinderen die een 
VVE-indicatie hebben, krijgen deze in de meeste gevallen al vanuit het consultatiebureau. Vervolgens 
komen deze kinderen op een peuterspeelzaal terecht die hen ook een speciaal taalprogramma 
aanbiedt. Tenslotte komen deze leerlingen naar een basisschool waar aan dit taalprogramma een 
vervolg wordt gegeven. Op zowel Alex als Max zitten leerlingen met een VVE-indicatie en daarmee 
zijn we een VVE-school. Via de gemeente Veenendaal zijn er inmiddels een tweetal taalspecialisten 
aangenomen die op locatie deze kinderen gaan begeleiden. Daarnaast is er ook een 
ouderprogramma voor leerlingen met een VVE-indicatie. Het doel is om de taalachterstand zoveel 
mogelijk weg te werken. U kunt de namen van Alex en Max dus tegenkomen in de VVE-folder die de 
gemeente Veenendaal binnenkort uitgeeft. Voor meer vragen over VVE kunt u altijd even contact 
opnemen met juf Petra of meester Erik. 

 
Thema’s 
Iedere 6 weken werken de units vanuit een nieuw thema. Houd hierbij vooral de informatie die u via 
Parro van de leerkrachten krijgt, in de gaten. De thema’s verschillen per locatie en per unit engiszins. 
Meester Sjors heeft zijn eigen thema’s voor wat betreft Science en Techniek. Ook hiervoor geldt: 
houd de informatie via Parro in de gaten! 
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Jaarkalender: vakanties en studiedagen 
Voor het aankomend jaar zien de vakanties en studiedagen er als volgt uit. Mochten er wijzigingen 
zijn dan hoort u dat tijdig van ons. 
 
Vakanties 

Herfstvakantie Maandag 19 oktober 2020 t/m Vrijdag 23 oktober 2020 Week 43 

Kerstvakantie Maandag 21 december 2020 t/m Vrijdag 1 januari 2021 Week 52 + 53 

Voorjaarsvakantie Maandag 22 februari 2021 t/m  Vrijdag 26 februari 2021 Week 8 

Goede vrijdag + Pasen Vrijdag 2 april 2021 t/m Maandag 5 april 2021 Week 13 + 14 

Meivakantie Maandag 26 april 2021 t/m Vrijdag 7 mei 2021 Week 17 + 18 

Hemelvaart Donderdag 13  mei 2021 t/m Vrijdag 14 mei 2021 Week 19 

Pinksteren  Zondag 23 mei 2021 t/m Maandag 24 mei 2021 Week 20 + 21 

Junivakantie Maandag 14 juni 2021 t/m Vrijdag 18 juni 2021 Week 24 

Zomervakantie Maandag 19 juli 2021 t/m  Vrijdag 27 augustus 2021 Week 29 t/m 34 

 

Studie(mid)dagen/vrije (mid)dagen  

Studiedag onderwijs Alex & Max Maandag 31 augustus 2020 9:00 uur – 16:00 uur 

Studiedag onderwijsplannen/opbrengsten Donderdag 8 oktober 2020  9:00 uur - 16:00 uur  

Studiemiddag (lln. 12.00u. uit) Dinsdag 29 september 2020 13:00 uur – 17:00 uur 

Studiemiddag (lln. 12.00u. uit) Donderdag 5 november 2020  13:00 uur – 17:00 uur 

Studiemiddag (lln. 12.00u. uit) Maandag 23 november 2020 13:00 uur – 17:00 uur 

Vrije middag  Vrijdag 4 december 2020 Vanaf 12:00 uur  

Vrije middag Vrijdag 18 december 2020 Vanaf 12:00 uur  

Studiedag onderwijsplannen/opbrengsten Vrijdag 12 februari 2021 9:00 uur – 16:00 uur 

Studiemiddag (lln. 12.00u. uit) Donderdag 28 januari 2021 13:00 uur – 17:00 uur  

Vrije middag groep 1 t/m 4 Vrijdag 23 april 2021 Vanaf 12:00 uur  

Studiedag Dinsdag 6 april 2021 9:00 uur – 16:00 uur 

Studiedag  Vrijdag 4 juni 2021 9:00 uur – 16:00 uur 

Studiedag opbrengsten + groepsoverdracht Woensdag 7 juli 2021 9:00 uur – 16:00 uur 

Vrije dag Vrijdag 16 juli 2021 Hele dag  

 
Vanuit het team 
We zijn het schooljaar gestart zonder ingewikkelde mutaties vanwege zieke collega’s. Dat is erg fijn! 
Er zijn nog wel een drietal collega’s afwezig vanwege ouderschapsverlof. En dat betekent dat er in de 
afgelopen periode ook een drietal baby’s geboren zijn! Hier komen ze: 
 
-Op 17 juli is Amee Joan geboren. Amee is de dochter van juf Sabine en Reinoud  (School Max) 
-Op 19 juli is Evan Jari Bos geboren. Jari is de zoon van juf Ilonka en Elrik (school Alex) 
-Op  21 juli is Milo Wilhelmus geboren. Milo is de zoon van juf Elianne en Ferdi (school Alex) 
 
We wensen juf Sabine, Ilonka en Elianne nog een fijn verlof toe waarbij ze mogen genieten van hun 
prachtige zonen en dochter en hopen hen later dit schooljaar weer welkom op school te heten! 
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Agenda 
-12-16 oktober     Afnemen vragenlijst sociale veiligheid (groep 5-8) 
-19-23 oktober     Herfstvakantie 
-Donderdag 22 oktober    Juf Mirjam jarig. Van harte gefeliciteerd! 
-Woensdag 4 november   Dankdag 
-Donderdag 5 november   Studiemiddag team (leerlingen 12.00u uit) 

 

 


