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Jarig
Ravi in groep 1-2

Viggo in groep 3-4, Ilja in groep 8
Dag van de leraar

Elinn in groep 4-5
Lize in groep 3-4, Emma in groep 6,
Benthe in groep 7

Lynn en Tess in groep 3-4
Viering groep 1-2
Herfstvakantie

Guusje in groep 4-5

Lars in groep 6
Mick in groep 7

Isa in groep 4-5
MR 19.30u
Luizencontrole

Milan in groep 8

Belangrijke data in november
3-4-5 november kind-oudergesprekken (voor groep 8 adviesgesprekken)
6 november Willibrordusdag

GEBOREN
Hoera, Sybe is geboren………
Thijske en Stijn zijn de trotse ouders van dit
prachtige jongetje Sybe. Hij is geboren op 21
september. Welkom Sybe. We wensen jou en je
ouders heel veel geluk.

SCHOOLGEBOUW
Zoals u inmiddels weet is het bestuur van Cadans Primair met de gemeente Haaren al geruime tijd in
gesprek over vervangende nieuwbouw voor onze school. Na veertig jaar is het gebouw op. De
voorzieningen zijn niet meer van deze tijd. Enkel glas en geen isolatie van daken en muren maken dat
het binnenklimaat niet voldoet. Nog minder in deze coronatijd, waarin ventilatie erg belangrijk is.
In het overleg is ook renovatie bespreekbaar, als dat een volwaardig alternatief betekent voor
volledige nieuwbouw.
Op dinsdag 22 september hebben burgemeester en wethouders van Haaren het bestuur van Cadans
Primair schriftelijk bericht. Het college deelt aan de gemeenteraad en het schoolbestuur mee dat het
voornemens is de aanvraag voor vervangende nieuwbouw niet te honoreren.
Het bestuur van Cadans Primair heeft twee weken de tijd om op dit besluit te reageren. Het is volop
bezig om de stukken te bestuderen en bereidt een reactie voor.
Voor ons, vooral voor onze leerlingen, is dit een enorme teleurstelling. We vinden dat alle kinderen
recht hebben op een volwaardig schoolgebouw, waarbinnen ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Ook het team worstelt. We moeten aan de ene kant maatregelen nemen om voldoende te ventileren,
aan de andere kant ontstaat een onaangenaam klimaat in de lokalen met enkel glas.
We willen kwaliteit bieden, onderwijskwaliteit!
Eind vorig jaar hebben we een sterkte-zwakte
analyse opgesteld. Alle leerkrachten maakten
daarin duidelijk dat zij zich zorgen maken over de
staat van het gebouw.
We willen onze tijd en energie vooral kunnen
richten op de kwaliteit van het onderwijs en blijven
doen waar we goed in zijn. Onderwijs geven, met
passie voor de groep staan en samen met de
kinderen zorgen voor een fijne schoolperiode.
Daar past een volwaardig schoolgebouw bij.

COVID-19
LATEN WE HET SAMEN DOEN
Ook voordat het coronavirus onze samenleving op zijn kop zetten vonden we SAMEN al heel
belangrijk. De afgelopen maanden hebben nog meer laten zien, hoe belangrijk het is om samen op te
trekken. Die anderhalve meter afstand blijft de regel. We vragen u daarom om hier echt zorgvuldig
mee om te gaan als u de kinderen op komt halen. Het schoolplein is groot genoeg en zowel de
speelplaats bij groep 1-2 als de speelplaats voor de school mag helemaal gebruikt worden. We horen
ook van ouders in de zorg dat het aantal opnames in de ziekenhuizen stijgt. Zij maken zich zorgen.
Samen anderhalve meter afstand….. dat moet toch te doen zijn.
Tijdens de persconferentie over het coronavirus op vrijdag 18 september heeft het kabinet
meegedeeld dat de richtlijnen voor kinderen op de basisschool worden aangepast.
We houden ons aan de richtlijnen van het protocol van de PO-raad. Hierin staat:
Tijdelijk mogen alle leerlingen op de basisschool met alleen verkoudheidsklachten (zoals loopneus,
neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten naar school.
Thuisblijven en testen is wel nodig als kinderen:
• een contact zijn van iemand die besmet is met COVID-19 en klachten ontwikkelen
• deel uitmaken van een uitbraakonderzoek
• ernstig ziek zijn
Het huidige testbeleid is aangescherpt en leerlingen op de basisschool hoeven niet getest te worden.
Dit is een tijdelijke uitzondering. Verder geldt voor leerlingen op de basisschool dat zij thuisblijven:
• als de leerling koorts heeft of andere (dan enkel neusverkoudheid) COVID-19 gerelateerde klachten;
• als de leerling nauw contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;
• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid
heeft.
Leerlingen op de basisschool die koorts hebben, benauwd zijn of (meer dan incidenteel) hoesten,
moeten thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur over zijn. Ouders kunnen contact opnemen met
de huisarts als het kind ernstige klachten heeft. Kinderen kunnen in die gevallen uiteraard getest
worden. Voor meer informatie zie: rivm.nl/coronaviruscovid-19/kinderen

BEZOEKERSREGISTRATIE
De bezoekersregistratie krijgt een nieuw jasje. Vanaf maandag 28
september kunt u met uw telefoon de QR code scannen en u zo
registreren als bezoeker. Het voordeel is dat uw gegevens alleen
doorgegeven worden aan de GGD als een bron-en
contactonderzoek nodig is. Na twee weken worden de gegevens
automatisch verwijderd.
Het blijft ook mogelijk om u schriftelijk te registreren.

DRINKEN BIJ DE LUNCH
Regelmatig krijgen we van ouders en kinderen de vraag, wat mag nou wel en wat mag nou niet bij de
lunch gedronken worden. We houden ons hierbij graag aan het advies van het voedingscentrum.
Overdag drinken de kinderen water uit de dopper die ze van school gekregen hebben.
Tijdens de lunch kunnen de kinderen water, thee of melk/karnemelk/yoghurtdrank zonder
toegevoegde suikers drinken.
Tussen 2 november en 9 april krijgen we voor 3 dagen in de week schoolmelk. Alle kinderen krijgen
dan gratis melk, karnemelk of yoghurt.

EU-SCHOOLFRUIT
Hoera, onze school mag dit jaar weer meedoen aan
het EU-schoolfruitproject. Dit betekent dat, van 11
november tot en met 17 april, de kinderen op school
drie porties groente en fruit per leerling per week
krijgen. Het is belangrijk om kinderen verschillende
soorten groente en fruit te laten proeven. Zo maken
kinderen kennis met veel verschillende smaken en
structuren. Soms zijn kinderen pas gewend aan een
onbekende smaak na tien tot vijftien keer proberen!
Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen. Door EUSchoolfruit proeven de kinderen verschillende soorten fruit en groente. Ook als kinderen nog niet veel
durven te proeven, doen ze in de klas lekker mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten.

ANAFYLAXIE
Anafylaxie is een ernstige allergische reactie van het lichaam. Mensen die allergisch zijn voor bepaalde
voedingsmiddelen of insectenbeten kunnen zo’n reactie krijgen. Anafylaxie moet altijd direct
behandeld. Op de studiemiddag op 22 september heeft het team een training gevolgd wat anafylaxie
is en hoe te handelen in een voorkomende situatie. Deze training werd gegeven door Frans
Timmermans van het Nederlands Anafylaxis Netwerk.
Op onze school hebben we Bram, een jongetje in groep 1-2 die een ernstige pinda-allergie heeft. We
zijn ons heel bewust van de noodzaak om te voorkomen dat hij in aanraking komt met
voedingsmiddelen die deze heftige allergische reactie kunnen oproepen. Een goede voorlichting en
weten hoe te handelen horen hierbij. We hebben onder andere geoefend met de EPI-pen.
In de bijlage vindt u een folder School en allergie van het Nederlands Anafylaxis Netwerk.

ONDERZOEK RADBOUD UNIVERSTEIT

In het kader van de Corona-crisis doet de Radboud Universiteit onderzoek naar het nieuwsgebruik van
kinderen (groep 6-7-8) in deze situatie en wat voor invloed dit heeft op hun emoties en gedrag (zowel
positief als negatief). Het betreft een grootschalig onderzoek, waar het NOS Jeugdjournaal ook erg in
is geïnteresseerd, waarbij ongeveer 1000 kinderen uit het hele land zullen deelnemen. Het doel van het

onderzoek is, adviezen geven aan ouders, scholen, nieuwsorganisaties (zoals het NOS Jeugdjournaal)
en andere instanties over hoe ze het beste met de situatie om zouden kunnen gaan.
In de bijlage vinden de ouders van groep 6-7-8 een informatiebrief over dit onderzoek en de
mogelijkheid om mee te doen. Uiteraard is deelname vrijblijvend.

JAARBOEK GROEP 8
Een mooie traditie vinden we het jaarboek dat de
kinderen in groep 8 meekrijgen als ze de school
verlaten. Een mooie herinnering aan de basisschool.
Dit boek wordt door ouders gemaakt. Volgend jaar
stopt een van de ouders ermee. We zoeken een ouder
die komend jaar vast mee wil kijken hoe het werkt.
U kunt zich opgeven bij Wilma van der Pol
w.vanderpol@cadansprimair.nl.

SCHOOLGIDS 2020-2021
U vindt de, door de MR goedgekeurde, schoolgids 2020-2021 op onze website bs-st-willibrordus.nl.
Het is ook mogelijk om een papieren exemplaar op te vragen bij Wilma van der Pol,
w.vanderpol@cadansprimair.nl

