
 
 

Nieuwsbrief oktober 2020 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de maand oktober. Nog ruim een week en dan zit de 

allereerste periode van dit schooljaar er op en is het tijd voor de herfstvakantie.  

Voor die tijd willen we graag nog een aantal dingen met jullie delen. We wensen u veel leesplezier!  

Grote schoonmaak vloeren 

In de herfstvakantie krijgt de vloerbedekking die in de lokalen/werkruimten ligt een grote 

schoonmaakbeurt. Zeker door de storm en het herfstweer komen er veel blaadjes en grond mee de 

school in. Een schoonmaakbeurt kan dus geen kwaad! 

De lokalen worden leeg gehaald en daarna krijgt de vloerbedekking een professionele 

schoonmaakbeurt, waarna alles weer ingeruimd wordt.  

Sloffen 

Om de vloeren ná de grote schoonmaakbeurt netjes te houden, willen we graag dat de kinderen na 

de herfstvakantie sloffen meenemen voor op school.   

Op de mat of in de hal worden de schoenen uitgedaan, kinderen lopen naar de kapstok en doen daar 

hun sloffen aan. De kinderen van groep 7/8 gaan via hun eigen deur naar binnen, daar komt ook een 

mat. De sloffen kunnen aan het einde van de schooldag bovenop de kapstok gezet worden. Warm in 

de winter en zo blijft de school lekker schoon!  

 

Schoolplein Winterklaar 

Inmiddels hebben zich een aantal vrijwilligers aangemeld om het schoolplein schoon en winterklaar 

te maken. Superfijn dat dit zo snel voor elkaar is. Er zal snel een datum geprikt worden door deze 

groep en dan kunnen zij aan de slag! 

 

Pilot Passend Onderwijs Zeeuws Vlaanderen 

Onze bovenbouw is aangemeld voor deze nieuwe pilot, waarbij het welbevinden van alle leden van 

de groep centraal staat.  

De Pilot is inmiddels gestart met een observatie, uitgevoerd door onze vaste begeleider Passend 

Onderwijs. Vervolgens voert hij individuele gesprekken met kinderen en leerkrachten, n.a.v. vragen, 

die tijdens de observatie naar boven zijn gekomen, bedoeld om allerlei groepsprocessen op sociaal-

emotioneel vlak in kaart te brengen. Dit kunnen wenselijke en niet wenselijke processen zijn; allebei 

worden ze besproken. Voor beide processen kunnen er acties nodig zijn om ze of in stand te houden, 

of ze te veranderen. Het uiteindelijke doel van dit alles is om een groepsdynamiek te hebben, waarbij 

alle leden zich in meerdere of in mindere mate, maar wel positief verbonden voelen met elkaar.  

Een belangrijk onderdeel van de Pilot is de groepsopstelling. De groepsopstelling wordt begeleid 

door www.opznkop.com. Tijdens deze groepsopstelling worden de onderlinge verhoudingen tussen 

de leerlingen zichtbaar en ook het welbevinden van het individuele kind. Het complete groepsproces 

komt in beeld en wordt geëvalueerd, dus kind-leerkracht, leerkracht-kind, kind-kind. Het geeft meer 

inzicht in het groepsproces en/ of de patronen die er zijn binnen de groep. Ook wat er mogelijk niet 

altijd zichtbaar is, kan naar boven komen. De Kustschool ziet deze Pilot als een geweldige aanvulling 

op ons onderwijs! 

 

 

http://www.opznkop.com/


 
Gym 

Na de vakantie starten we ook de gymlessen in de sporthal weer op.  

Op maandag- en donderdagmiddag gaan we met de bus naar de sporthal. 

Het rooster ziet er als volgt uit: 

13.00 uur: Groep 5 t/m 8 

13.45 uur: Groep 1/2 

14.30 uur: Groep 3/4  

Wilt u er voor zorgen dat de kinderen op deze middagen kleding / schoenen aan hebben die 

gemakkelijk aan- en uitgetrokken kunnen worden, en ze hun gymschoenen en -kleding bij zich 

hebben?  

 

Brengen en ophalen van de kinderen 

We hebben gemerkt dat het in het gangetje naast het lokaal van de startgroep vrij lastig is om ons 

goed aan de 1,5 meter regel te houden tijdens het brengen en ophalen van de kinderen.  

Binnen het team hebben we hier over gesproken en is de volgende werkwijze bedacht: 

• Bij het brengen van de kinderen willen we vragen om wat verder het plein op te lopen. Denk 

hierbij aan de ruimte voor het lokaal van groep 7/8 of de ruimte achter de zandbak.  

• Aan het einde van de schooldag komen de leerkrachten van groep 1/2 en 3/4 met de 

kinderen naar buiten gelopen naar het hekje bij de stoep. Daar kunnen de kinderen naar de 

ouders/ verzorgers toe.   

We hopen dat dit wat meer ruimte biedt om op een veiligere manier de kinderen naar school te 

brengen en op te halen. We vragen u daarnaast nogmaals om zelf ook op te letten en de 1,5 meter in 

acht te nemen; geef elkaar de ruimte.  

 

Luizen pluizen 

Normaal wordt er na elke vakantie door de luizenmoeders gekeken of de kinderen luizen hebben. 

Hoewel vaste vrijwilligers wel weer in de school mogen, is dit voor het luizen pluizen toch anders. De 

ouders hebben dan erg nauw contact met diverse kinderen. 

Daarom willen we u vragen of u thuis extra alert wilt zijn en regelmatig zelf controleert of de 

kinderen luizen hebben. Mocht dit het geval zijn, wilt u dit dan even doorgeven aan de leerkracht? 

 

Wafelactie Activiteitencommissie 

In de jaarkalender stond de sponsorloop gepland voor oktober/november 2020 en de wafelbakactie 

voor maart 2021. 

We hebben besloten deze twee activiteiten om te draaien; in maart is er kans op beter weer voor de 

sponsorloop die gezien de huidige maatregelen waarschijnlijk het beste buiten plaats kan vinden. 

De wafelactie plannen we nu op zaterdag 14 november. Meer informatie hierover volgt zo snel 

mogelijk. Wilt u zich al aanmelden om te bakken of wilt u uw wafelijzer aan ons uitlenen, stuur dan 

een mail naar ackustschool@gmail.com. 

mailto:ackustschool@gmail.com


 
Verjaardagen 

Marly Tak   groep 2  21 oktober 

Sijmen van Houte  groep 3  22 oktober 

Luka de le Lijs   groep 5  22 oktober 

Jayden de Graaf  groep 3  10 november 

Rosalinde Damen  groep 6  14 november 

 

Trakteren mag, mits het een voorverpakte traktatie is die de 

kinderen mee naar huis kunnen nemen. De traktaties worden dan 

aan het begin van de schooldag door het kind meegenomen. 

Ouders/verzorgers kunnen niet in de school zijn bij het trakteren. 

Bijlagen van deze nieuwsbrief 

- Nieuwsbrief sport Gemeente Sluis 

- Coronaregels voor gezinnen met kinderen 

 

Tot de volgende nieuwsbrief, 

Team Kustschool  


