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Belangrijke data
10 maart Rapport 2 mee naar huis

14 t/m 18 maart Deze week 10-minuten gesprekken

28 maart Studiedag, alle leerlingen vrij

In deze Bavopunter:

- Personeel

- Corona-update

- Gebruik gymzaal

- Carnaval

- Vastenactie

- MR-flits

- Open dag Sportfever

- GGD flits, praten met je kind over de oorlog

- GGD ouderavond opgroeien met liefde

Personeel
Vanaf volgende week komt Monique van Elk ons ondersteuningsteam versterken.

Monique zal tot aan de zomervakantie elke maandag aanwezig zijn.

Welkom Monique!

Corona update
Vanaf 25 februari zijn de Corona-maatregelen grotendeels

weggevallen. Wat dit betekent voor onze school hebben we de

afgelopen week zorgvuldig in kaart gebracht.

Met ingang van 25 februari is de verplichting tot het dragen van

mondkapjes vervallen (het advies blijft wel bestaan), de

anderhalve meter regel is losgelaten en het advies voor

zelftesten blijft bestaan.

- De ouders mogen de kinderen weer naar binnen brengen. Om de spreiding te vergroten openen we

de deuren om 08.15 uur. Het schoolplein is weer gewoon toegankelijk.



- De inloopochtenden gaan we in ere herstellen. We starten daarmee na de week van de

oudergesprekken, zodat we de organisatie goed kunnen voorbereiden. We bouwen het op. Daarom

starten we met 5 ouders per keer, op inschrijving op de dinsdag en vrijdag.  U hoort hier snel meer

over!

Gebruik gymzaal

Onze grote gymzaal, tegenover het schoolgebouw, is

kortgeleden technisch gekeurd. Helaas is er asbest

aangetroffen in verschillende delen van het gebouw. Hoewel

er geen direct gezondheidsgevaar is bestaat het risico dat die

op termijn wel op kan treden. Dat betekent dat het gebouw

afgekeurd is voor gebruik en dat wij er dus geen gymnastiek

meer in mogen geven. Dat is een forse tegenslag.

Wij hebben de afgelopen week hard gezocht naar

alternatieven. De beschikbaarheid van gymlokalen is erg beperkt en geen van de mogelijkheden is

optimaal. Toch hebben wij een oplossing gevonden. Die oplossing vraagt echter wel iets van enkelen van u,

van de kinderen en van ons. U heeft hier vanmorgen reeds een aparte brief over ontvangen.

De gymzaal van onze collega-school aan de Reviusstraat staat voor alle dagen die wij nodig hebben tot onze

beschikking. De groepen 3 t/m 8 zijn daar met ingang van maandag 7 maart van harte welkom.

Carnaval

Afgelopen dinsdag hebben wij carnaval gevierd.

Iedereen was leuk verkleed. Zowel ‘s morgens

als ‘s middags is de polonais gelopen. In de

middag zijn er in alle groepen leuke activiteiten

geweest. Fijn om weer met zijn allen iets leuks

te kunnen doen en ook fijn dat er weer ouders

bij aanwezig konden zijn op het plein!

Vastenactie

Aansluitend aan het Carnavalsfeest is er de Vastenperiode. Al jaren zamelen we dan geld in voor een goed

doel. Dit jaar staat een project in Oost-Guatemala centraal.

Echter, de oorlog in Oekraïne en het leed dat daardoor veroorzaakt

wordt verdient ook onze aandacht. We hebben daarom besloten

om een deel van de opbrengst van de Vastenactie aan de kinderen

in de Oekraïne te schenken.



MR-flits

Inspectie
Op 28 februari heeft Arjen aan de MR het bezoek van de inspectie van 25 januari toegelicht. De Sint Bavoschool-Eem
is gelukkig van het oordeel ‘zeer zwak’ af. Er ligt nog een beperkte herstelopdracht voor de komende tijd. De MR
heeft het afgelopen jaar vanaf de zijlijn gevolgd hoe het team alles op alles heeft gezet om aan de slag te gaan met de
verbeterpunten van de inspectie. De dag na het inspectiebezoek hebben wij dan ook het team hiervoor op taart
getrakteerd.

Corona-versoepelingen
Arjen heeft toegezegd dat eind deze week de ouders geïnformeerd worden hoe de school en schoolplein veilig
gebruikt blijft voor zowel ouders als leerkrachten. Er gelden nu niet-verplichte adviezen van de Rijksoverheid (1,5
meter afstand).

Op de volgende vergadering van 9 april gaan we de schoolformatie bespreken. 

Heeft u iets waarvan u vindt dat de MR dit moet bespreken, dan kunt u dit mailen aan:
dmr-eem@sintbavoschool.nl

Open dag Sportfever

Het kinderdagverblijf Sportfeverlocatie Schoterbos heeft op 23 maart een feestelijke open dag!

Op het programma staat een springkussen, schminken, sportieve activiteiten en ouders krijgen een

rondleiding door onze locatie. In de bijgevoegde folder staat het volledige programma.

GGD Flits: Praten met je kind over oorlog
Je kan er niet meer omheen: Rusland en Oekraïne zijn in oorlog.

Grote kans dat jouw kind hier iets over opvangt in de klas, op televisie of op social media. Het kan zijn dat

jouw kind hier vragen over heeft. Misschien maakt je kind zich zorgen of begrijpt het niet wat er precies aan

de hand is.

Het is heel goed om hierover te praten, maar hoe pak je dat aan? Het belangrijkste is: stel vragen en luister

naar je kind.

Hieronder zes tips die jou bij dit gesprek kunnen helpen. Onderstaande tips staan op de website van het

Nederlands Jeugd Instituut

Tip 1. Stel vragen (zoals wat heb je gezien en wat heb je gehoord?)

Tip 2. Wees eerlijk

mailto:dmr-eem@sintbavoschool.nl


Tip 3. Houd je antwoord kort

Tip 4. Blijf erover praten

Tip 5. Let op het gedrag van je kind

Tip 6. Let op meeluisteren

Meer lezen?

Wereldnieuws | Informatie over basisschoolkinderen | Opvoeden.nl

Maak je je zorgen over je kind?

Het is altijd mogelijk een afspraak te maken met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige verbonden aan de

school van je kind. Zij kunnen meedenken, onderzoeken, adviseren en zo nodig verwijzen. Een afspraak

maken kan op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 via 023 7891777 of frontofficejgz@vrk.nl

Ouderavond GGD : Opgroeien met liefde

Van ‘doktertje spelen’ en de eerste verliefdheid tot veranderingen in de pubertijd en porno op internet.

*Online ouderavond van 19:30 – 20:30* Voor ouders van kinderen (4 t/m 12 jaar)

Hoe kan een seksuele opvoeding bijdragen aan een weerbaar kind en een gezonde seksuele ontwikkeling.

Op 22 Maart 2022 organiseert het team Gezonde School van GGD  Kennemerland, in samenwerking met de
experts van Centrum voor Seksuele Gezondheid & Jeugdgezondheidszorg, een online ouderavond voor
ouders of opvoeders met kinderen op het basisonderwijs.
Kinderen die doktertje spelen, zoentikkertje doen op het plein of woorden als 'seks'

googelen. U vraagt zich vast af: 'Kan ik dat wel toelaten?' En 'Hoe en wanneer bespreek ik dit met mijn

kind?' Of ‘Is mijn kind al toe aan dit soort informatie?’ Allemaal vragen waar ouders mee te maken hebben.

Bij relationele en seksuele vorming gaat het ook om weerbaarheid, zelfbeeld, liefde en  vriendschap. Hoe ga

je hier als ouder mee om en hoe reageer je op bepaalde situaties? Hoe zorg je ervoor dat kinderen zich

kunnen ontwikkelen tot mensen die respect hebben  voor zichzelf en voor anderen? En dat zij

verantwoorde keuzes kunnen maken, ook online?

Er is gebleken dat het bespreken van onderwerpen rondom seksualiteit en relaties met  kinderen een

positieve invloed heeft op hun (seksuele) gedrag. Ze zijn o.a. beter in staat om  hun eigen wensen en

grenzen aan te geven en zijn weerbaarder. Welke ouder wil dit nu niet  voor zijn kind?!

Bij deze online ouderavond krijgt u informatie over de ontwikkeling van uw kind en tips hoe  u een rol kunt

spelen in de seksuele opvoeding. Ook is er de mogelijkheid om (anoniem)  vragen te stellen.

Aanmelden kan gelijk door de QR-code te scannen met je telefoon:



Volg ons op Instagram: GezondeschoolKennemerland


