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BERICHTEN 3                                    25 september 2020 

 

Kalender: 

 
Nieuws van de directie: 
Afgelopen vrijdag ontving u een mail over het naleven van de regels vanuit het RIVM. Diezelfde 
avond keek ik, net als vele anderen, naar de persconferentie van de Minister President. Met 
verbazing en ongeloof hoorde ik dat alle snotneuzen tot en met twaalf jaar weer naar school 
mogen, want zij hebben over het algemeen maar milde klachten en vooral belangrijk: de 
testcapaciteit schiet tekort. Juist nu het coronavirus, zeker in de Randstad, weer heftig de kop 
opsteekt, had ik dit niet verwacht. Natuurlijk hebben wij het liefst ook alle kinderen op school, 
maar zoals ik u vorige week al schreef, kunnen kinderen ook teamleden aansteken. Teamleden 
met (milde) verkoudheidsklachten mogen niet op school komen. De afgelopen weken zijn er al 
behoorlijk wat teamleden getest. Zij mochten niet op school komen. Tot nu toe hebben we de 
klassen steeds onderling kunnen opvangen en is er slechts één keer één dag een groep 
geweest die niet op school kon komen omdat er geen invaller was. Als er nu veel kinderen op 
school gaan komen die eigenlijk niet fit zijn, wordt de kans veel groter dat meer leerkrachten 
aangestoken worden waardoor klassen thuis komen te zitten. Ik vraag daarom alle ouders hun 
verantwoordelijkheid te nemen en goede afweging te maken of het de juiste keuze is om uw 
kind naar school te laten gaan als het duidelijk is dat uw kind verkouden is, keelpijn heeft 
en/of niet fit is.  
 
Rots en Water 
Na de zomervakantie hebben we met de kinderen ruim vier weken intensief 
gewerkt aan het Rots en Waterprogramma. Het thema was: kennismaken met 
de nieuwe groep. Woensdagochtend sloten we dit thema af met een de Rots en 
Water sport- en spelochtend. De spelletjes en groepjes werden geleid door de 
bovenbouwkinderen. Het was gelukkig droog dus de activiteiten konden zowel buiten als 
binnen plaatsvinden. De sportochtend was ook dit jaar weer een groot succes! De lessen van 
Rots en Water die zich richten op het ontwikkelen van sociale vaardigheden en weerbaarheid 
zijn in alle bouwen opgenomen in de jaarplanning. Dit betekent dan ook dat er het hele jaar 
door Rots en Waterlessen worden gegeven.   
 

Maandag 28 Dinsdag 29 Woensdag 30  Donderdag 1 Vrijdag 2 
Deze week: 

Gesprek gr 3 + 6 
(rapport in nov.) 

 Start 
kinderboekenweek 

Kinderboekenweek Kinderboekenweek 

Bezoek Schrijver 
14.15 u boekenmarkt 
Open podium-gemengd  

 

Maandag 5 Dinsdag 6 Woensdag 7 Donderdag 8 Vrijdag 9 
Kinderboekenweek 

Werkweek BB 
Kinderboekenw. 

Werkweek BB 
Kinderboekenw. 

Werkweek BB 
Herfstfeest 

 

Margedag 
Kinderen vrij 

Studiedag  
Kinderen vrij 

Berichten 4 
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Binnenklimaat  
In de zomervakantie is er in de school hard gewerkt om het binnenklimaat op de MSL te 
verbeteren. Er zijn onder andere aanpassingen gedaan aan het ventilatiesysteem. Beneden is 
het binnenklimaat nu van voldoende kwaliteit. De installatie zorgt echter wel voor geluidsover-
last in de lokalen. Om dit te verbeteren zullen er binnenkort aanpassingen gedaan worden in 
de kanalen. Op de bovenverdieping blijkt het ventilatiesysteem helaas niet toereikend. Hoe dit 
opgelost gaat worden is nu nog onduidelijk. Er wordt door de installateur en een adviseur naar 
gekeken en zij komen met een voorstel.  
 
Een aantal dingen zal nog in de herfstvakantie plaatsvinden:  

• De raamroosters zullen worden schoongemaakt.  
• Boven de tuindeuren krijgt elk lokaal een raam dat open gezet kan worden. Als de 

tuindeur niet open kan omdat het regent of omdat het te koud is, kan er via een raam 
toch natuurlijke ventilatie plaatsvinden. 

• De zonneschermen aan de zuidkant van de school worden vervangen voor 
automatische zonneschermen. Deze schermen zullen automatisch naar beneden gaan 
als dat nodig is.  
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Nieuws uit de Middenbouw: 
Schoolreis Dierenpark Amersfoort 
Op 15 september zijn wij met de middenbouw op schoolreisje gegaan naar dierenpark 
Amersfoort. Wat een feest. Het was prachtig weer en de kinderen hebben genoten van de 
dierentuin, het dinobos en de speeltuin.  

 

 
 

wegingen naar de dierentuin en toen naar de  krokodillen 

   
en toen gingen we naar de tijger en die lag te slapen. 

Ik vond vooral de speeltuin heel erg leuk. 

Ik zat in het groepje bij mijn zusje Sil en Owen, Freija. 

Ik vond het een leuke dierentuin. 

Dax DMB 
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Nieuws uit de Bovenbouw: 
Rots en Water Sportochtend 
-Een groepje leiden-  

In groep 8 leid je een groepje kinderen uit de onderbouw. Die 

kinderen zijn vaak net op school en vinden het ook best een beetje 

eng maar als je even met ze praat of speelt vinden ze het heel erg 

leuk. Alles is nieuw en sommige spelletjes vinden ze lastig en 

onbegrijpelijk maar de meeste spelletjes vinden ze wonderbaarlijk. En 

als je het even voordoet is het al helemaal leuk.In ons groepje 

stonden schaatsen en parachute spel wel echt op 1 vooral parachute 

spel was leuk omdat de kinderen daar onder de parachute door mochten 

rennen. Bij sommige spelletjes waren de leiders van het spel ook echt 

heel erg enthousiast over hun spel en vlogen de benodigdheden soms 

wel heel erg hoog door de lucht maar zoals ze dat zeiden in ons 

groepje vonden ze dat heel erg “Gaaf”.Ook hadden wij geluk dat we net 

in COB een spelletje aan het doen waren dat we moesten stoppen en 

konden ze meteen al gaan zitten!.  

Mira  

 

-een spelletje-  

in groep 7 & 6 maak je een spelletje.Het maken van een spelletje is 

niet heel lastig maar na een tijdje wordt het wel wat zwaarder en 

moeilijker. Ook is het vaak heel gezellig het was alleen wel warm de 

hele tijd in de gymzaal meestal is het een groep zes en zeven maar 

het kan ook een groep zeven met groep zeven kind zijn. Na een tijdje 

hadden we muziek en deden we ook races met al de kinderen wij hadden 

schaatsen op kranten of blokken en doeken maar aan het einde werd het 

wel een beetje Chaos we hadden niet heel veel kranten meer maar aan 

het eind is het toch weer opgelost. En op het begin te weinig blokken 

dus op het begin ook wel chaos maar het was wel heel leuk . Maar het 

is zeker heel gezellig en super tof . Ik had heel veel lol . die 

anderhalf uur was geweldig . Maar het leek wel dertig minuten de tijd 

vloog voorbij.  

Liam  
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Ingezonden bericht: 
Boekenmarkt 
Vrijdag 2 oktober is er weer een boekenmarkt. 
U kunt tot uiterlijk 30 september bestellen via onderstaande link, waarbij u ook het 
Kinderboekenweekgeschenk krijgt. 10% van alle omzet is voor de schoolbieb. U kunt alle 
boeken bestellen, dus niet alleen de tips.  
https://forms.gle/cC9hZViXdGokDtEHA 
 
 
 
 
 

Kopij voor berichten 4 voor 8 oktober sturen naar de administratie: 
berichten@msl.espritscholen.nl  
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