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Een bericht van directie. 
We kijken terug op een prettige eerste schoolweek. 
Tijdens mijn ronde door de school zag ik: blije 
gezichten bij de leerlingen, enthousiaste en gedreven 
leerkrachten en er was rust. We gaan een mooi 
schooljaar tegemoet. De gesprekken tussen 
leerkrachten en de ouders waren bij het hek. Dat voelt 
nog steeds afstandelijk, helaas kunnen we dat niet 
veranderen. We proberen de ‘live’ contactmomenten 
tussen de leerkrachten en ouders te minimaliseren en 
het liefst buiten op 1,5 meter afstand om het zo veilig 
mogelijk voor de leerkracht te houden. 
Een spannend moment vond ik de eerste schooldag, 
want de kinderen werden gebracht door meerdere 
gezinsleden. Voor een eerste schooldag snap ik dat een 
ouder daar bij wil zijn. Toch vraag ik om vanaf 
komende week ‘alleen’ de kinderen te brengen zodat 
men beter in staat is om 1,5 meter afstand tot elkaar 
te behouden.  
 
Gisteren is er naar de ouders van twee groepen een 
brief uitgegaan dat er bij een gezinslid van een leerling 
het coronavirus is vastgesteld. Hierover rouleren 
verschillende verhalen, vandaar dit bericht waarin wij 
uitleggen wat er aan de hand is.  
De twee leerlingen zijn in thuisquarantaine. Wij volgen 
de richtlijnen van de RIVM en de GGD. Daarin wordt 
aangegeven dat het niet nodig is dat andere leerlingen 
of de leerkrachten van de groep uit voorzorg thuis 
blijven. Alleen gezinsleden en ‘nauwe contacten’ van 
iemand met corona blijven thuis. Mocht onverhoopt 
blijken dat ook de leerling besmet is met het 
coronavirus, dan hoeven de kinderen en de 
leerkrachten van de groep niet thuis te blijven. 
Vanwege het lage risico op besmetting van kinderen en 
jongeren onder de 18 jaar beschouwt de GGD 
klasgenoten en leerkrachten doorgaans niet als ‘nauwe 
contacten’. 
 

 

 
Your Musiqskool 

Heb jij altijd al muzieklessen 
willen volgen? Ontdekken welk 
instrument bij jou past? Eindelijk 
leren drummen, piano of 
(bas)gitaar leren spelen? Of is 
zingen jouw grote passie? In de 
bijlage van deze nieuwsbrief 
vindt u een flyer met informatie 
van Your Musiqskool. 
 

 
KinderWORLD zoekt hulp! 
Beste ouders/ verzorgers, 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers 
die bij ons de TSO willen 
draaien. KinderWorld verzorgt 
de TSO in de school 
de Flierefluiter Bosgouw 
en Uithof elke maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 12.00 uur tot 13.15 uur. Dit 
doen wij met veel plezier. Wij 
zoeken mensen die ons willen 
helpen van 11.45 tot 13.15 
uur. Mocht u meer informatie 
willen over de vacature dan kunt 
u mailen naar: 

tsokinderworldhaven@outlook.com. 
Wij zien jullie reactie graag tegemoet. 
Met vriendelijke groet, 
Denise de Jong 
TSO coördinator KinderWorld 
 

 
Wilt u ook bibliotheek ouder worden? 
De workshop Wegwijs in de bibliotheek komt er weer 
aan voor (nieuwe) bibliotheekvrijwilligers.  
Hoe werkt het bibliotheeksysteem? Hoe  
promoot je boeken en hoe werkt de schoolportal?  
Wil je antwoord op deze vragen en vind je het leuk om 
andere bibliotheekvrijwilligers te ontmoeten, kom dan 
naar de workshop. 
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Omdat wij nu rekening moeten houden met de 
maatregelen laten wij niet meer dan 8 personen toe 
per training, oftewel we werken met een vol = vol 
beleid.  
Ik hoor dan ook graag z.s.m. hoeveel ouders er komen 
en voor welke data:  

o Woensdag 2 september 09.30 – 11.00 
o Donderdag 3 september 09.30 – 11.00  
o Vrijdag 4 september 09.30 – 11.00 

De workshop vindt plaats in de nieuwe bibliotheek in 
Almere Stad. Mochten er nog vragen of opmerkingen 
zijn, ik hoor het graag! 
Met vriendelijke groet, 
Miriam Mikkers, Leesconsulente  
m.mikkers@denieuwebibliotheek.n 
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