November 2020
Hallo allemaal!
Net als velen van u, werk ik deze dagen zoals bekend thuis. Ik zal vanaf volgende week gelukkig
weer op school kunnen en mogen werken, daar waar de energie zit. We begrijpen als team ook
goed dat het coronavirus in veel gezinnen mogelijk spanning en onzekerheid geeft. We zijn dit als
generatie niet gewend, we weten eigenlijk vaak gewoon waar we aan toe zijn en kijken graag
vooruit naar (leuke) dingen die komen gaan, dat laatste is nu heel ingewikkeld.
Dit geldt ook voor onze groep 8 leerlingen die begin 2021 een schoolkeuze gaan maken. Een
belangrijke keuze die kinderen vaak maken op basis van één of meer bezoeken aan mogelijk
nieuwe scholen, liefst samen met hun ouder(s). Hoe dat nu gaat lopen, weet nog niemand, maar
dit is precies zo’n voorbeeld van het niet goed vooruit kunnen kijken. We leven in het hier en nu.
Wij houden als team veel rekening met het alles bepalende corona virus en proberen het primaire
proces voor onze leerlingen zo goed als mogelijk door te laten lopen. Wat uiteraard heel jammer is
voor de leerlingen, is het ontbreken van bijvoorbeeld de talentmiddagen. Gelukkig worden in de
klassen door de leerkrachten veel leuke activiteiten georganiseerd!
We gaan er ook voor zorgen dat onze leerlingen op school een Sinterklaas- en een Kerstviering
krijgen. De goedheiligman gaat onze school bezoeken en we gaan op een passende, warme manier
een kerstviering organiseren, juist in deze tijd een belangrijk moment!
Hieronder de belangrijke data op een rijtje:
9 november Lesvrije dag
23 november Lesvrije dag
25 november Ouderpanel bijeenkomst (digitaal)
3 december
Sintviering

TER INFORMATIE
LEERLINGENRAAD
Afgelopen periode hebben de leerlingen uit de
leerlingenraad een aantal dingen opgepakt.
Afgelopen vrijdag 30 oktober hebben deze
leerlingen een Halloween dag georganiseerd
voor de hele school. Geen grote griezeltochten
of spookhuizen, die zijn niet voor iedereen
even geschikt, maar een Halloween gymles
voor alle groepen 3 t/m 8 en voorlezen in de
groepen 1/2. Ontzettend goed van deze
toppers om dit met elkaar, voor elkaar te
krijgen!

ONTWIKKELINGEN RAPPORT
Naar aanleiding van de wensen- en
verwachtingenavond en een daaruit ontstaan
overleg tussen ouders en school, is voor de
zomervakantie het doel gesteld ouders op
tussenmomenten met een duidelijk en goed te
interpreteren document meer inzicht te geven
in de (leer)groei van uw kind op school. We
wilden dit op twee extra momenten in

plannen, zodat ouders die daartoe behoefte
hebben, in gesprek kunnen met de leerkracht.
Dat laatste mag natuurlijk altijd en is niet
afhankelijk van een gepland moment. De
coronaperiode heeft helaas ook invloed op de
schoolontwikkelingen. Daardoor zijn we als
team wel bijna zover, maar helaas nog niet ver
genoeg om in november dit document met
inzicht in leergroei te kunnen delen met u als
ouders. Dit beter leesbaar en toegankelijk
document komt er zoals beloofd dit schooljaar,
we richten ons nu op rapport 1. Wel willen we
graag benadrukken dat u desondanks altijd
contact op mag nemen met de leerkracht
wanneer u vragen heeft en u mag er van
uitgaan dat de leerkracht contact met u op
neemt wanneer er vanuit school zorgen zijn.
UIT DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Op 14 oktober heeft de MR, middels Teams,
vergaderd. Juf Sylvie Snoek, leerkracht groep 7,
sloot deze avond voor het eerst aan.
Wietse heeft ons op de hoogte gebracht van de
onderwijsontwikkelingen die nu spelen op
Gummarus. Verder is kort gesproken over de
(nieuw)bouw. Eind november hebben we weer
een vergadering gepland. Mochten er zaken
zijn die u aan ons zou willen voorleggen dan
horen wij dat graag! Ons mailadres is:
mr.gummarus@lpsnet.nl

VAN ONZE PARTNERS
SPEELGOED VOOR ELKAAR
In deze rare coronatijd zijn de feestdagen een
lichtpuntje om naar uit te kijken. Of we nu wel
of niet met al onze dierbare gezellig bij elkaar
mogen kruipen dit jaar, we kunnen er allemaal
op onze eigen manier het beste van proberen
te maken. Dit gunnen we ook de gezinnen uit
de gemeente Steenbergen die financieel niet in
staat zijn cadeautjes voor hun kind(eren) te
kopen. Wij willen hen daar graag bij helpen aan
de hand van een speelgoed inzamelingsactie!
Dit zoeken wij:
Gebruikt of nieuw speelgoed, voor kinderen tot
en met 12 jaar. We nemen enkel speelgoed in
ontvangst dat nog mooi, compleet én intact is.
(Geen knuffels en kleding)

Speelgoed inzamelpunt Steenbergen

- “De Ontmoetingswinkel”, Kaaistraat 30 in
Steenbergen. Inleveren kan t/m vrijdag 13
november tussen 10:00 en 17:00 uur.
Met elkaar kunnen we er voor zorgen dat het
ook voor alle gezinnen feestelijke dagen gaan
worden! Oftewel... met elkaar voor elkaar.
Contactinformatie:
speelgoedvoorelkaar@gmail.com
06 10 32 39 19
BEWEEGLESSEN MONKEY MOVES
In onze gymzaal verzorgt Money Moves elke
woensdag beweeglessen. Bij Monkey Moves
leren kinderen vanaf 1,5 tot en met 9 jaar in
verschillende leeftijdscategorieën de basis van
een leven lang gezond bewegen met
MULTISPORT. Ze maken kennis met
verschillende sporten, waarbij een brede
motorische ontwikkeling voorop staat.
Kinderen leren elk seizoen de basis van 11
sporten. Iedere drie weken staat een andere
sport centraal. Daarnaast is er iedere les
aandacht voor klimmen en klauteren. Voor de
allerkleinsten betekent dit de basisvormen van
bewegen zoals rollen, draaien, springen,
landen, balanceren, rennen.
Om de kinderen te ondersteunen bij het
ontdekken van deze vaardigheden en de band
tussen ouder en kind te versterken zijn ouders
tot een leeftijd van 4 jaar in de les aanwezig
(indien mogelijk met Corona richtlijnen). Vanaf
4 jaar komen de ouders aan het begin en aan
het einde in de les om zo deelgenoot te blijven
van de ontwikkeling van hun kind.
Lijkt u dit wat voor uw kind? Boek dan vandaag
nog een GRATIS proefles bij een van onze
locaties. De lessen in Steenbergen vinden
iedere woensdag plaats in onze gymzaal. Op
zaterdag zijn er lessen in de gymzaal van
basisschool de Toermalijn in Halsteren.
Zondags vinden de lessen plaats in sporthal de
Boulevard in Bergen op Zoom. Voor meer
informatie en het boeken van een proefles
kunt u terecht op onze website:
www.monkeymoves.nl/bergenopzoom.
Mochten de kosten een probleem zijn, wellicht
dat stichting Leergeld iets voor u kan
betekenen. Voor meer informatie daarover
kunt u bij school terecht.

