Oktober 2020
Hallo allemaal!
We zijn ruim vijf weken onderweg in het nieuwe schooljaar en alle leerlingen hebben hun draai
gevonden in de nieuwe klassen met eventueel nieuwe leerkrachten. Wat voornamelijk opvalt is de
gemoedelijkheid en het werkplezier bij de leerlingen.
De verwachtingsgesprekken hebben digitaal plaatsgevonden en achteraf is dit gezien de Corona
ontwikkelingen een verstandige keuze gebleken. We missen wel heel erg de ouders in de school.
Gelukkig hebben alle leerkrachten toch een inkijkje kunnen geven in de groepen met behulp van
een filmpje, hier hebben we leuke reacties op mogen ontvangen, fijn!
We zijn er zoals u weet nog niet met de Corona maatregelen, dat is door de brief vanuit LPS
nogmaals benadrukt. Doel ervan is uiteraard de school zo lang mogelijk open te houden in het
belang van de kinderen. Helaas betekent dit ook dat we de schoolfotograaf hebben moeten
verschuiven, deze stond gepland voor 15 en 16 oktober. Ook de talentmiddagen met veel externe
gasten, zijn helaas uitgesteld.
Daarom ook nogmaals de oproep om bij het brengen en halen van de kinderen de afstand in de
gaten te houden tussen wachtende volwassenen. Daarbij ook de belangrijke vraag om de
veiligheid voor onze leerlingen en uw kinderen in de gaten te houden. Er wordt nu her en der
geparkeerd/stilgestaan. Ook op plekken waar dat niet de bedoeling is, denk hierbij aan de
Esdoornstraat (hoofdingang) in het gras of op de stoep bij de garageboxen aan de Magnoliastraat.
Dit levert vooral bij het wegrijden gevaarlijke situaties op. De voorkeur blijft eenvoudig, kom met
de fiets of te voet. Mocht dit niet gaan, houdt u dan aan de gewone verkeers- en parkeerregels.
Wanneer dit niet lukt, zullen we moeten handhaven in het belang van de kinderen! Let u hierbij ook
op het onnodig laten draaien van de motor.
Tegen de kinderen zeggen we ‘Samen maken we de wereld’, maar dat geldt voor ons allemaal! We
vertrouwen up uw begrip en gedrag.
Hieronder de belangrijke data op een rijtje:
19 – 23 oktober
Herfstvakantie

TER INFORMATIE
LEERLINGENRAAD
Sinds dit schooljaar is de helft van de
Leerlingenraad van onze school aangevuld met
nieuwe leden. De Leerlingenraad 2020-2021
bestaat nu uit: Sophie en Biko (6a), Mees en
Brent (6b), Jolijn en Sem (7a), Jelte en Sterre
(7b), Fieke en Lara (8a) en Pim en Pax (8b).
Onze eerste activiteit is het organiseren van
een griezelige Halloween-gymles aan de
groepen 3 t/m 8 op vrijdag 30 oktober. Bij de
kleuters gaan we voorlezen. Meer informatie
kunnen we nu natuurlijk niet geven maar we
hopen op een gezellige en sportieve dag. Later

dit jaar gaat de Leerlingenraad ook mee
denken over de indeling van het schoolplein als
de verbouwing voorbij is.
VERKEER
Wist u dat er een werkgroep verkeer op school
is? In de werkgroep werken ouders en
leerkrachten samen om leuke, leerzame
verkeersactiviteiten te organiseren die
kinderen spelenderwijs leren zelfstandig deel
te nemen aan het verkeer. Door bijvoorbeeld
de verkeerskar in te zetten wordt er gewerkt
aan verkeersveiligheid. De leerlingen leren

over verlichting, dode hoek en verkeersregels.
Daarnaast zijn er speciale dagen zoals strapdag,
verkeersexamen, fietscontroles en ANWB
Streetwise. De werkgroep ontvangt graag tips
en/of ideeën. Of nog beter, sluit je aan bij de
werkgroep en maak de wereld een beetje
veiliger. Naast het samenwerken met de
leerkrachten vinden wij het prettig om mee te
denken in de verkeerssituaties rondom de
school. Een voorbeeld hiervan is benoemd in
de inleiding van deze ouderinfo, het parkeren
van de auto's in de straat, waardoor gevaarlijke
situaties ontstaan voor de kinderen die op de
fiets of te voet komen. Weet ons te vinden,
want: samen maken we de wereld!
De werkgroep verkeer bestaat uit enkele
ouders van ons oudercomité (Elke, Esther,
Janneke, Mariska, Carolien) en de juffen Josina
en Cindy.
NIEUWE COÖRDINATOR TSO
Anita Braat, onze nieuwe
coördinator van de TSO stelt
zich graag aan u voor:
Beste ouders, verzorgers en
kinderen van basisschool
Gummarus,
Ik wil mijzelf voorstellen, mijn
naam is Anita Braat en woon
samen met mijn man en twee
zonen ‘op de Welberg’. Ik heb
de afgelopen jaren met veel
plezier als vrijwillige
medewerker op de
tussenschoolse opvang van de
PiusX in Welberg gewerkt. Vanaf 10 september
heb ik het stokje van Jolanda Bierkens
overgenomen en ga ik een nieuwe uitdaging
aan als TSO coördinator op Gummarus.
Waarom? Omdat ik geniet van kinderen die
heerlijk hun verhaal doen over verliefdheden
en hun dagelijkse uitdagingen. Er ineens
buikpijn opdoemt met het zien van een
boterham die ze echt niet lekker vinden,
tranen drogen, pleisters plakken, dat ze nog
even snel de speelgoedmand leegtrekken en
met iets kleins zich in een piraat, politieman of
zelfs een monster kunnen veranderen. Dit alles
mogen wij aanschouwen. Tot slot nog een
veter of rits vastmaken, een snotneus

wegvegen en we zijn klaar voor de schoolmiddag. Ik geniet dus vooral van de kinderen,
elke dag is anders, eerlijk en oprecht. Met hier
en daar een leugentje om bestwil. Daarom heb
ik er zin in!
Anita is op het volgende nummer te bereiken:
0659900785

VAN ONZE PARTNERS
KINDERKLEDING RUIL STEENBERGEN
Kinderkleding Ruil Steenbergen,
vindt het belangrijk wanneer
goede, nette en/of te kleine
KINDERKLEDING geruild kan
worden. U kunt kiezen uit jongens
en/of meisjes kleding. Wanneer u
bijvoorbeeld 10 kledingstukken bij
ons inlevert (wij controleren dit
op eventuele oneffenheden) dan
kunt u 10 nieuwe kledingstukken uitkiezen.
Mocht er op dat moment niets bij zitten, dan
krijgt u een tegoedbon voor een andere keer.
Wanneer:
• Dinsdag 27 oktober 2020 van 18.00 tot
20.00uur
• Woensdag 28 oktober 2020 van 14.00 tot
16.00uur
• Dinsdag 24 november 2020 van 18.00 tot
20.00uur
• Woensdag 25 november 2020 van 14.00
tot 16.00uur
Let op, we zijn verhuisd!
U vindt ons in een loods aan de Olmendreef te
Steenbergen. Zie aanwijzing van Kinderkleding
Ruil steenbergen. Adres:
Olmendreef 5a
4651 RP Steenbergen
Parkeren kan op het terrein zelf.
Houd onze Facebookpagina “Kinderkleding Ruil
Steenbergen” in de gaten!
Hopelijk tot ziens!

