
 

Nieuwsbrief nummer 2 
 
Belangrijke data de komende weken:   

 
1 oktober 2019 4xWijzer museum 
7 oktober t/m 11 oktober 2019 Regatta vakantie 
14 en 15 oktober 2019 Studiedagen (kinderen zijn vrij) 
 
Verkeersouders 
Momenteel zetten we een aantal personeelsleden in om ‘s ochtend en ‘s middags het              
verkeer te regelen. Zij doen dit graag, maar hebben uiteraard ook andere            
onderwijsinhoudelijke taken die ze hierdoor niet kunnen uitvoeren. Wij zijn dan ook op             
zoek naar ouders die hiermee zouden willen helpen. Mocht u dit willen, dan kunt u               
contact opnemen met de directie van de school. Wij stellen uw medewerking zeer op              
prijs! 
 
Luizen 
Wij doen er als school alles aan om luizen te voorkomen op onze school.  
Echter kunnen we dit niet alleen en hebben we uw hulp hierbij nodig. 
Op school wordt er na iedere vakantie op luizen gecontroleerd. Mocht er bij uw kind               
luizen of neten geconstateerd worden zal de leerkracht van de groep contact met u              
opnemen. Het is van groot belang dat u uw kind blijft kammen. Volgens de RIVM is                
kammen, kammen, kammen de belangrijkste remedie. 
Daarnaast zijn we nog altijd op zoek naar luizenouders. Een luizenouder controleert            
de kinderen van de klas na vakantie op luizen. U zult worden opgeroepen door de               
leerkracht van de klas waarvan u luizenouder bent. 
We zouden het zeer op prijs stellen als u zich hiervoor zou willen aanmelden.  
Om u aan te melden kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind. Dit kan via e-mail of                  
natuurlijk 's morgens aan de deur bij de desbetreffende leerkracht. 
 
Mindfulness in de klas 
Afgelopen weken ben ik in een aantal groepen gestart met een lessenserie            
Mindfulness . Gedurende 6 weken kom ik een half uur in de klas les geven aan de                 
kinderen en de leerkracht. Het programma bestaat uit 6 thema’s te weten: aandacht,             
emoties, liefde, zelfvertrouwen, samenwerken en dankbaarheid. We bewegen, doen         
stilte oefeningen, oefeningen met onze zintuigen en ademhalingsoefeningen . Dit met           
als doel om even in het NU te zijn, even uit je hoofd en in je lijf, bewust te voelen.  
Onderstaande filmpje laat een voorbeeldles zien op een school in Amsterdam. 
https://www.youtube.com/watch?v=oM4hSXYClBs 
Jeannette de Lain Holtman 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=oM4hSXYClBs


 

Ziekte 
Is uw kind ziek en besluit u om hem / haar thuis te houden, dan worden wij hiervan                  
graag vóór 8.00 uur telefonisch of via e-mail op de hoogte gesteld. 
Het telefoonnummer is 717 4301, het e-mailadres info@bsdepelikaan.com. 
 

Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
 

Bonaire dag 6 september 2019 
Regatta vakantie 7 t/m 11 oktober 2019 
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 
Kindercarnaval 17 februari 2020 
Carnavalsvakantie 24 t/m 28 februari 2020 
Paasvakantie 9 april t/m 17 april 2020 
Meivakantie 27 april t/m 1 mei 2020 
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020 
2 de Pinksterdag 1 juni 2020 
Grote vakantie 3 juli t/m 14 augustus 2020 

 
Studiedagen (alle kinderen vrij) schooljaar 2019-2020 
 
14 en 15 oktober (let op: is meteen volgend op de Regatta vakantie!) 
29 november 2019  
14 februari 2020 
15 juni 2020 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Gerald Kolenbrander 
Mieke van Vliet 
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