Nieuwswijzer
maart 2020
Belangrijke data:
3 maart: Inloopavond voorgenomen Fusie
4 & 6 maart open ochtend voor nieuwe aanmeldingen Lambertusschool
9 en 10 maart: Varendonck-College aanmelden nieuwe leerlingen
11 maart: optreden groep 7 La en groep 3, 11.45 uur
17 maart: (G)MR thema-avond
18 maart: Prodas studiedag
25 maart: Grote rekendag
27 maart: optreden groep 7 Lo en groep 5, 11.45 uur

Coronavirus; geen paniek
Het corona-virus heeft het wereldnieuws in haar macht. De kranten en tijdschriften lopen ervan over en
de verschillende virologen buitelen over elkaar heen. In zijn algemeenheid Het komt ook voor ons steeds
dichterbij (vandaag zelfs een patiënt in Helmond geconstateerd), hetgeen betekent dat we ons bewust
moeten zijn van de te ondernemen acties vanuit school. Paniekvoetbal is uitgesloten maar extra alert zijn
en preventie is aan de orde. We weten dat het virus voor kinderen een stuk minder schadelijk is dan voor
volwassenen. We richten ons qua opstelling op de regelgeving door RIVM en GGD. We blijven proberen maar
als u thuis een voorraadje heeft, is het fijn als dat mee naar school mag. Uiteraard is met de kinderen
besproken hoe ze preventief kunnen handelen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen:
hoesten en niezen in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken, drinken uit eigen beker en regelmatig
handen wassen. Voor zover we nu kunnen overzien zijn er afgelopen week geen kinderen in risicogebieden
geweest of op een andere manier met het coronavirus in aanraking geweest.
De richtlijn is dat actie ondernomen wordt als een medewerker of leerling voldoet aan alle drie de criteria:
1. Recent in China, Iran Singapore, Zuid- Korea of Noord- Italië geweest of bij iemand met COVID-19
2. Koorts (38 graden of hoger)
3. Persoon vertoont klachten van hoesten en/ of moeilijk ademhalen

Onbezorgd naar school/ zorg op school
Vorige maand trof u voor het eerste de bijlage 'OnbeZORGd op/naar school' aan. Hopelijk heeft het u meer
inzicht gegeven in hoe de zorg op school geregeld is. Deze maand wordt toegelicht hoe wij zorgleerlingen
bespreken. Klik hier om rechtstreeks naar het document te gaan.
Fietsenstalling
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar 2019/2020 is het leerlingenaantal op locatie Zonnehof gestegen. De
stijging van het leerlingenaantal heeft ook effect op de bezetting van de fietsenstalling. Om ervoor te zorgen
dat zoveel mogelijk fietsen in de fietsenstalling kunnen, is het wenselijk dat kinderen hun fiets goed
aansluiten. Wellicht is dit ook het moment om na te gaan of de reis naar school ook met de voet afgelegd
kan worden. Gezien de plannen voor de toekomst wordt de fietsenstalling niet aangepast.
Ouderinformatie LaLoBo
Zoals bekend is Stichting Prodas voornemens om de basisscholen St. Bonifatius, Het Lover en de
Lambertusschool te laten fuseren per 1 augustus 2020. Op 14 februari ontving u mail, waarin u de FER
(FusieEffectRapportage) was opgenomen. Op 3 maart van 19.00 tot 20.00 uur vindt er op locatie Het Lover
een inloopavond plaats waarvoor u van harte bent uitgenodigd. Tijdens deze avond heeft u de mogelijkheid
om vragen te stellen met betrekking tot de voorgenomen fusie of hierover het gesprek aan te gaan.
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Onderzoek verkeerssituatie Beatrixlaan
Zoals u wellicht wel weet wordt aan de Beatrixlaan nabij het Varendock College een nieuwe school
gebouwd. Naast een verzoek om verdere spreiding over bijgevoegde nieuwsbrief willen wij u informeren
over de samen te stellen werkgroep.

Formeren werkgroep

In de bijlage kunt u lezen dat we samen met een werkgroep de plannen voor een veilige schoolomgeving
willen uitwerken. Tijdens de 1e informatieavond wordt ingegaan op, hoe we in overleg met een werkgroep
willen komen tot een ontwerp voor de schoolomgeving.
Wij vinden het belangrijk dat de werkgroep een goede mix is van alle mensen/scholen en verenigingen
die gebruik maken van de openbare ruimte nabij het Varendonck College. Ook u zullen we vragen samen
met de andere betrokken scholen deel te nemen aan de werkgroep. Hoe de werkgroep wordt
samengesteld wordt na de 1e informatiebijeenkomst definitief bepaald.

Betrekken leerlingen

Goed is te weten dat we ook graag de leerlingen willen betrekken bij het totale proces. Dit gaat om zowel
de leerlingen van de toekomstige basisschool als van het Varendonck. Dit doen we los van de werkgroep.

Heeft u vragen

Heeft u vragen over het bovenstaande kunt u contact openen met de Nicole Scharp via
n.scharp@asten.nl of 0493-671212.
Week van de hoogbegaafdheid
In het kader van de 'Week van de Hoogbegaafdheid' stuur ik bijgaande uitnodigingen door.
Het betreft:
- Thema-avond ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen op maandag 9 maart a.s.
- Thema-avond van basisschool naar voortgezet onderwijs op donderdag 12 maart a.s.
- Spelletjesmiddag voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen en kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong op zaterdag 14 maart a.s.
De bijeenkomsten vinden plaats in BS. Willibrordus, Romboutsstraat 2 in Deurne en worden georganiseerd door Praktijk Jong Geleerd Asten i.s.m. Stichting Prodas. Ze zijn gratis toegankelijk.
U kunt zich aanmelden van tevoren via marjon@jonggeleerd.info
Graag met vermelding van welke activiteit ze bij willen wonen. Helaas staat dit mailadres in de
uitnodigingen voor de beide informatie-avonden niet vermeld, dus graag even apart hierop wijzen.
Carnaval
Ondanks een gedegen voorbereiding heeft de carnavalsviering niet gebracht wat we beoogden. Eerste
evaluatie heeft een aantal zaken opgeleverd waar we een volgende keer absoluut rekening mee moeten
houden. Carnaval moet immers een feest zijn en dat is deze keer niet door iedereen zo beleefd; jammer!!
Veel hoofdluis gevonden……….
Vanmiddag is ons luizenpluisteam weer druk op zoek geweest naar luizen en neten. De vangst was
bijzonder groot!! Ouders/ verzorgers van de betreffende kinderen zijn of worden ingelicht. Ter
voorkoming van hoofdluis en neten is het belangrijk vaak en goed te kammen, het liefst met een
luizenkam. Doe u en uw kinderen een plezier door te kammen en te controleren. Succes!!
Bijlagen:
• Cluster open dagen Asten
• Leefdag 2020
• Nieuwsbrief 1
• 3 bijlagen aangaande de week van de hoogbegaafdheid
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