
 

 

 

De ‘tweede ronde’ 
Na een weekje herfstvakantie is maandag de tweede periode 
van het schooljaar begonnen. Hoe deze periode tot aan de 
kerstdagen zal verlopen kunnen we nog niet zeggen, omdat het 
coronavirus, jammer genoeg, ook volop bezig is met een 
‘tweede ronde’. We zullen moeten afwachten en proberen er 
samen het beste van te maken. We vertrouwen er op dat alles 
goed zal komen, net zoals we erop vertrouwen dat de bomen, 
die nu kaal worden, in het voorjaar weer in bloei zullen staan! 
 

Corona maatregelen 
Het coronavirus ‘komt dichterbij’ nu ook ouders van onze school besmet zijn. Helaas blijft het niet altijd bij 
milde klachten, maar kun je er echt flink ziek van zijn. Belangrijk om te beseffen is, dat als iemand in een gezin 
positief getest is, alle huisgenoten in quarantaine moeten. Dit houdt in dat wanneer een ouder (of een andere 
huisgenoot) van kinderen corona-positief is, de kinderen 10 dagen vanaf het laatste contact met die huisgenoot  
in quarantaine moeten. De kinderen kunnen in die tijd dus niet naar school.  
Hoe vervelend dit ook is, het betekent dat ze in huis echt afstand moeten bewaren tot de corona-positieve ouder.  
In die periode kan alleen een niet-besmette ouder/verzorger voor het kind zorgen. Kan dit niet? Of lukt dit niet?  
Dan duurt de quarantaine van het kind nog 10 dagen, nadat de ouder met corona uit isolatie mag. De ouder  
mag op zijn vroegst 7 dagen na het begin van de klachten, én als hij/zij 24 uur klachtenvrij is, uit isolatie.  
We hopen dat u zich realiseert dat, wanneer u positief getest wordt op corona en bij uw huisgenoten/kinderen  
blijft gedurende de quarantaine, uw kind(eren) dus 17 dagen of langer in quarantaine blijven! 
En dat is erg lang. Voor kinderen die in quarantaine moeten maken we thuiswerkpakketten.  
 

Luizencontrole 

Net als altijd proberen we luizen buiten de school te houden. Jammer  
genoeg moet de luizenwerkgroep momenteel ook buiten blijven staan.  
Daarom een dringend verzoek om uw kind zelf te controleren op  
hoofdluis! Mocht u luizen of neten vinden, wilt u dit dan gelijk doorgeven  
aan de leerkracht van uw kind(eren)? Alvast bedankt! 
 

TSO 
Voor de ouders die gebruik maken van de TSO voor hun kind(eren) is dit bericht belangrijk!  
De administratie van PCPO gaat een wijziging invoeren met betrekking tot het incasseren van  
de TSO-bijdrage. Vanaf 1 November 2020 wordt er overgegaan tot maandelijks factureren en  
maandelijks incasseren. Dit is nu maandelijks factureren en 1 keer in de drie maanden incasseren. 
 

Ouderbijdrage - herhaling 
Voor de herfstvakantie hebben alle ‘oudsten’ van elk gezin een brief gekregen voor de ouderbijdrage  
van €15,- per leerling. Deze bijdrage wordt gebruikt voor de extra activiteiten voor de kinderen, die niet  
door het ministerie van OC&W betaald worden. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die het Sinterklaasfeest  
en een christelijke viering met zich meebrengen. Om de eerste kosten van de maand december te kunnen  
betalen is het belangrijk om de ouderbijdrage z.s.m. op onze rekening binnen te hebben. Heel veel ouders  
hebben dit direct dezelfde dag/week gedaan! Heel hartelijk bedankt! Is dit er bij ingeschoten?  
Wilt u het dan alsnog z.s.m. overmaken? Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 

Zet je licht aan! 
Op zondag 25 oktober gaat de wintertijd weer in! De ANWB zet zich al jaren in voor  
verkeersveiligheid. 67% van de Nederlanders heeft wel eens een onveilige verkeerssituatie  
meegemaakt door fietsers zonder licht. En de kans op een aanrijding neemt met 20 procent  
af bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp. Maar dan moet je hem wel áánzetten.  

http://www.beatrixschoolrijssen.nl/


Ook dit jaar zet de ANWB zich met de fietsverlichtingsactie weer in, zodat uw  
kinderen veilig en goed zichtbaar op de fiets naar school gaan. De ANWB 
fietsverlichtingsactie stimuleert een gedragsverandering bij uw kinderen m.b.t.  
het correct voeren van fietsverlichting. De gedragsinterventie bestaat uit een sjabloon 
met spuitkrijt dat makkelijk is aan te brengen bij het fietsenhok en op het pad voor 
het hek van de school. Onderzoek wees uit dat 20% van de fietsers na het zien van de 
tag “zet je licht aan” zijn fietsverlichting wél aanzet. Vaak werkt de fietsverlichting wel 

maar vergeet men deze echter aan te zetten. Dit jaar wordt deze gedragsinterventie wederom ingezet.  
Wilt u meer informatie kijk dan op www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie.  
 

Agenda  
 

 

 
 

 
 
 

 28 oktober  GMR vergadering 

 3 november  MR vergadering 

 4 november  Dankdag – vieringen in de groep 

 5 november   Nationaal schoolontbijt (onder voorbehoud) 

 10 en 12 november  Facultatieve voortgangsgesprekken 

 18 november  ICT-Scholing – alle kinderen zijn vrij! 

http://www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie

