
 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 
De eerste periode van het schooljaar zit er alweer op. De kinderen 
hebben de afgelopen twee weken aan het thema ‘En toen?’ van de 
kinderboekenweek gewerkt en vandaag sloten we deze periode af 
met een voorleeswedstrijd tussen leerlingen van groep 7 en 8. 
 
Verkoudheid bij personeel en vervanging 
Via Parro heb ik u gisteren geïnformeerd dat leerkrachten met 
verkoudheidsklachten niet naar school mogen komen. De 
leerkracht moet een afspraak maken om zich te laten testen op het 
covid-19 virus. Ondanks de voorrangsprocedure voor het 
onderwijs kan het enkele dagen duren voordat een leerkracht 
getest kan worden en na een negatieve test weer mag komen 
werken. De klachten moeten immers voorbij zijn.  
 
De afgelopen periode hebben verschillende collega’s last gehad 
van verkoudheidsklachten en zich laten testen. Het is tot nu toe 
gelukt om deze leerkrachten te vervangen. We doen als eerste 
een beroep op onze collega’s die extra willen werken en bij de 
invalpool ‘PiO’. Daarna doen wij een beroep op mensen die een 
ambulante taak in de school hebben. In het uiterste geval zullen 
wij u vragen om de kinderen een dag thuis te houden. 
 
Communicatie 
Via Parro zullen wij u informeren als de leerkracht afwezig is en er 
vervanging komt via PiO, de invalpool. Komt de ziekmelding  
‘s ochtends vroeg, dan proberen wij eerst vervanging te regelen  
en volgt informatie zo gauw wij meer weten. 
 
Vakantie en studiedag 
Na de herfstvakantie staat op maandag 26 oktober een studiedag 
gepland. We zien de kinderen graag weer dinsdag 27 oktober op 
school en wensen u allen een goede herfstvakantie toe! 
 
Hartelijke groeten, 
mede namens het team,  
 
Annalies Warnaars 
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Nieuw op school 
 
Afgelopen week zijn 
Carlijn en Roemer 
gestart op school.  
Ze zitten in groep 1/2A 
bij juf Suzanne en juf 
Pauline. Wij wensen 
hen een leerzame tijd 
en veel plezier op 
school! 
 
 
 
Agenda  
 
Vakantie + studiedag 
Van 19 t/m 23 oktober 
is de herfstvakantie. 
Maandag 26 oktober is 
een studiedag en zijn 
de kinderen vrij.  
 
Vrijdag 20 november 
ANWB Streetwise 
(meer info in de 
volgende nieuwsbrief) 
 
Vanaf 23 november 
Voortgangsgesprekken 
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Jaarlijkse ouderbijdrage 
 

De Van der Huchtscholen hebben altijd gekozen voor een vrijwillige 
ouderbijdrage. Door uw bijdrage kan de school veel extra activiteiten 
voor uw kinderen organiseren. Het gaat om activiteiten die niet 
binnen het verplichte schoolprogramma vallen, maar die wij wel heel 
belangrijk vinden. Denkt u hierbij aan o.a. evenementen, excursies, 
creatieve en sportieve activiteiten.  
Op onze school is dit een totaalbedrag waar alle activiteiten voor 
alle kinderen bij zijn inbegrepen. Daarnaast gaat een deel van uw 
bijdrage naar het extra aanstellen van een (vak)leerkracht.  
 
De GMR heeft enige jaren geleden n.a.v. een enquête onder de 
ouders geadviseerd om over te gaan tot automatisering van de 
inning van de bijdrage om zo het betaalgemak van de € 100,- voor u 
te verhogen. 
 
Op 26 oktober 2020 ontvangt u een mail van de school vanuit 
WISCOLLECT met een link. 
 
Via deze link kunt u o.a. met iDEAL rechtstreeks de ouderbijdrage 
voldoen. U bepaalt zelf wanneer en hoe u betaalt. Zo kunt u in één 
keer betalen, maar als u liever in termijnen betaalt kan dit ook. De 
keuze voor het laatste moet echter binnen 14 dagen na ontvangst 
van het verzoek om de bijdrage door u zijn gemaakt. 
Wij hopen via deze maatregelen de continuïteit van deze bijdrage 
nog meer te waarborgen en alle extra activiteiten voor de kinderen 
uit te kunnen blijven voeren. 
 
Uw ouderbijdrage wordt ongeveer als volgt verdeeld over de 
verschillende uitgaven die we hebben in een schooljaar:

 

 
 

 



 

 

Tuindag 10 okt jl.  
Vorige week zaterdag hebben de tuinouders en 
enkele collega’s met groot materieel in de tuin 
achter de lokalen van de groepen 3 t/m 6 gewerkt. 
 
Binnenkort gaan we verder met de aanleg van 
paden tussen de schooltuintjes en het tuinontwerp. 
Heeft u hier ervaring mee of wilt u op een andere 
manier een bijdrage leveren, stuur een mail en ik 
geef het graag door aan de tuincommissie. 
 
Tuinouders, bedankt voor het harde werk! 

 
Bruna - Spaar mee voor de schoolbieb 
In de vorige nieuwsbrief heb ik u geïnformeerd over de actie van Bruna tijdens de 
Kinderboekenweek. Heeft u thuis nog een kassabon van een aankoop in de periode van  
30 september t/m 11 oktober of een digitale factuur? Die ontvangen wij dan graag alsnog op 
school, voor 10 november. Uw contactgegevens verwijderen we uiteraard van de factuur. 

 
De 1e Van der Huchtschool mag al voor €120,- gratis boeken uitzoeken bij Bruna!  
Veel dank aan alle ouders die een bon hebben ingeleverd bij ons.  
 
Laatste oproep ‘algemene vragenlijsten WMK-PO’ 
De algemene vragenlijst hadden we in eerste instantie in april willen uitzetten, maar 
vanwege de schoolsluiting hebben we dit uitgesteld. We begrijpen dat dit moment aan het 
begin van het schooljaar niet gelukkig gekozen is omdat er weinig contact met de 
leerkrachten is geweest. U kunt de vorige leerkracht in gedachten nemen bij het 
beantwoorden van de stellingen. 
De vragenlijst kan t/m morgen 17 oktober worden ingevuld. De antwoorden op de overige 
vragen zijn ook van grote waarde voor onze organisatie. Alvast hartelijk dank. 
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Post van externen voor activiteiten in de herfstvakantie 
 

Programmeren voor meisjes 
 
Online DigiVita Code Event®, een initiatief van VHTO, Landelijk 
expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek. 
  
Meisjes kunnen tijdens de herfstvakantie vanuit huis inloggen en 
leren tijdens deze workshop van vrouwelijke Informatica-studenten 
programmeren in Scratch. 
 
Dinsdag 20 oktober van 9.30-11.00 uur. 
Locatie: Online via Microsoft teams 
 
Aanmelden 
Meedoen? Meisjes kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier 
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https://www.vhto.nl/activiteiten/digivita/aanmelden-code-event-eu-code-week/?utm_medium=email
https://www.vhto.nl/activiteiten/digivita/aanmelden-code-event-eu-code-week/?utm_medium=email


 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 


