
  Nieuwsbrief 
 

Uitslag leerlingenraad: 
 
Het is zover: de leerlingenraad 2020-2021 is bekend! 
 
Na de vele aanmeldingen in elke groep, hebben de leerlingen afgelopen week hun stem uitgebracht. 
De volgende leerlingen zitten schooljaar 2020-2021 in de leerlingenraad: 
Jill Moonen (groep 5), Loek van den Berk (groep 6), Colin Altena (groep 7) en Yenthe Lodewijks 
(groep 8).  
 
De eerste bijeenkomst is op donderdag 29 oktober om 12.15 uur.  

 
Aangescherpte maatregelen i.v.m. Corona: 
 
Sinds afgelopen woensdag 14 oktober gelden er aangescherpte maatregelen i.v.m. het stijgend 
aantal besmettingen.  Ook in de omgeving van de school zijn er besmettingen gemeld van ouders of 
gezinsleden.   
Mocht er een besmetting bij ons bekend zijn,  dan worden de richtlijnen van de GGD  gevolgd. Mocht 
het noodzakelijk zijn dan  informeren we uiteraard de ouders van die leerlingen, die volgens de 
richtlijnen geïnformeerd dienen te worden.  
 
Begin volgende week zullen de aangepaste protocollen voor het basisonderwijs gepubliceerd 
worden. Na de herfstvakantie zal in de volgende nieuwsbrief informatie opgenomen worden, hoe we 
om zullen gaan met oudergesprekken en evt. extra maatregelen die genomen gaan worden.  

Vervanging leerkracht: 
 
We hebben deze week  5 dagen vervanging gehad in een kleuterklas.  
 

Online Digivita Code Event: 
 
 
 
 
 
Graag brengen wij het online DigiVita Code Event® onder de aandacht. Een initiatief van VHTO, 
Landelijk expertisebureau meiden/vrouwen en bèta/techniek. 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vhto.nl%2Fprojecten%2Fdigivita%2Fdigivita-code-events%2Faanmelden-digivita-code-event-rotterdam%2F&data=02%7C01%7C%7C6cb0935708174134996b08d86f86686c%7C7d22c0ef3bc44f548ab20eab5c4f89d7%7C0%7C0%7C637381970356815987&sdata=ghYV8xzxgTWMT00xvrMQ5Rw%2B9yzabz3MzhEBnG9d3%2FY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vhto.nl%2Factiviteiten%2Fdigivita%2Faanmelden-code-event-eu-code-week%2F%3Futm_medium%3Demail&data=02%7C01%7C%7C6cb0935708174134996b08d86f86686c%7C7d22c0ef3bc44f548ab20eab5c4f89d7%7C0%7C0%7C637381970356825944&sdata=8d%2F2XKilzxZwTADF4AcNbg4QntIzRCzALtCRWrasIxA%3D&reserved=0


De meiden van groep 6, 7 en 8 kunnen tijdens de herfstvakantie vanuit huis inloggen en leren tijdens 

deze workshop van vrouwelijke Informatica-studenten programmeren in Scratch. 

Datum  
Dinsdag 20 oktober van 9.30-11.00 uur. 

Locatie 
Online via Microsoft teams 
 
Aanmelden  
Meedoen? Je kunt je aanmelden via het inschrijfformulier  
Mocht de link het niet doen, kopieer dan onderstaande: 
https://www.vhto.nl/activiteiten/digivita/aanmelden-code-event-eu-code-
week/?utm_medium=email 
 

Halloween Oerle Zuid 2020: 
 
Helaas kan Halloween in Oerle Zuid door de huidige Coronamaatregelen niet doorgaan. Maar we 
willen alle kinderen uit Oerle toch iets aanbieden om bij Halloween stil te kunnen staan. Daarom 
hebben we wat leuke kleurplaten en puzzels voor jullie gemaakt, om thuis uit te printen. En extra 
leuk: als je een van de bladen inlevert, krijg je een klein cadeautje.  
  
Het werkt zo: 

• Alle kinderen uit Oerle en alle kinderen die niet in Oerle wonen maar wel op basisschool Sint 
Jan Baptist zitten, mogen meedoen  

• Lever uiterlijk 28 oktober 2020 een of meerdere ingevulde/ingekleurde bladen in 
• Inleveren kan op Lakenvelder 21 of Sella 27, stop het in de brievenbus 
• Elk kind krijgt 1 cadeautje, of je nu 1 of meerdere ingevulde bladen inlevert 
• Zet je adres op je blad/bladen voordat je die inlevert, dan kan de organisatie het cadeautje 

na 28 oktober bij jou in de brievenbus doen 
• Je krijgt het cadeautje dus niet bij het inleveren van je blad/bladen 

  
Om toch met zijn allen in de Halloweensfeer te komen, vinden wij het super leuk als je een foto van 
je versierde huis, Halloweenoutfit of -knutselwerk op onze Facebookpagina Halloween Oerle Zuid 
2020 plaatst. Ook hier kun je een mooie prijs mee winnen! 
  
Veel plezier! 
 

Agenda: 

- Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 
 
Bijlage: 

- Halloween 
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