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INHOUD VAN DEZE NIEUWSBRIEF
Agenda | Coronavirus | Samen bouwen in Vertrouwen | Bruiloft juf Mieras & Joost | Overblijven | Wasouder |
Bijlagen
Agenda
16 oktober:

Bruiloft juf Mieras en Joost Jongeneel

19 t/m 23 oktober: Herfstvakantie
4 november:

Dankdag – school + peuteropvang gesloten

12 november:

Studiemiddag team – leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij

Coronavirus
Helaas zijn we terechtgekomen in de ‘tweede golf’. Het virus rukt op en gaat ook onze scholen en onze gezinnen niet
voorbij. Er is steeds verwarring bij ouders over hoe te handelen. Dat is begrijpelijk. De maatregelen zijn een aantal
malen aangepast.
De GGD geeft aan dat kinderen tot en met groep 8 naar school mogen bij verkoudheids-klachten. Behalve wanneer
zij in de tien dagen ervoor geadviseerd zijn om in quarantaine te gaan of in contact zijn geweest met iemand die
positief getest is. Een leerling die last heeft van hoesten of koorts of benauwd is, moet thuisblijven en moet zich (bij
voorkeur) laten testen. Zolang de testuitslag niet bekend is, mag het kind niet naar school komen (ook niet als het kind
klachtenvrij is!). Ook vragen we u om de contacten van uw kind met leeftijdgenoten, als het klachten heeft of op een
testuitslag wacht, zo veel mogelijk te beperken.
Let op: als het kind na een test geen corona blijkt te hebben, mag hij of zij met dezelfde klachten wel naar school.
Behalve wanneer zij in de tien dagen ervoor geadviseerd zijn om in quarantaine te gaan.
Een leerling die met klachten, zoals hoesten, koorts of benauwdheid naar school komt, moeten we van de GGD door
zijn of haar ouders laten ophalen. Wij adviseren deze ouders contact op te nemen met de GGD om te beoordelen of
testen nodig is.
Wanneer onverhoopt één van de leerlingen positief getest is, wilt u dat aan ons doorgeven? We zullen i.v.m. de
regelgeving rondom de privacy de naam van uw kind natuurlijk niet bekend maken, maar we kunnen wel actie
ondernemen.
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Samen bouwen in Vertrouwen

Studiedag 8 oktober
We zien terug op een waardevolle studiedag. Drs. D. van Meeuwen opende de studiedag met een lezing: “Geen as,
maar vuur in christelijk onderwijs”. In zijn opening stond hij stil bij de traditie waarin wij staan. In een Schoolverordening
van 1655 stond de missie van de christelijke school: “Dat de kinderen in de christelijke religie, vreze des Heeren en
alle goede kunsten (vakken), elk naar zijn/haar bekwaamheid, mogen worden opgevoed tot Gods eer.” Het ging toen
dus om het leren en kennen van de christelijke religie. Daar werd de ”poort van het verstand” voor gebruikt. Het ging
en het gaat om de vreze des Heeren; daar horen ook de christelijke normen en waarden bij. Vervolgens moesten de
vakken onderwezen worden, ieder op zijn eigen niveau en aangepast aan de leerling. Dit alles moest zijn tot eer van
God. De leerlingen die zo van school kwamen, zouden goede leden van de kerk worden. De school werd immers als
”planthof” van de kerk gezien. Maar onderwijs was ook bedoeld om mee te werken aan de opbouw van „een goede
Republiek en welstand van het land.” In onze bewoordingen: het ging om God te leren dienen, overdracht van
christelijke waarden en normen, kennis en vaardigheden en voorbereiding tot goed burgerschap in Nederland. Wat
toen gold, geldt ook nu voor onze (nieuwe) school.
Vervolgens hebben we stilgestaan bij de ontwikkeling van het nieuwe plein en bij de kleurkeuze, meubilair en inventaris
van de nieuwe school. Daarnaast hebben de collega’s nagedacht over het gebruik van ICT (hardware en software) in
de nieuwe school.

De bouw gaat starten
Zoals u wellicht gezien hebt, is de sloop van het oude CSV-gebouw afgerond. Het terrein wordt nu bouwrijp gemaakt.
Middelwateringbouw wil maandag 19 oktober met de voorbereidingen van de nieuwbouw starten. U ziet: de
nieuwbouw komt steeds dichterbij. Vanwege de nieuwe uitbraak van het Covid-19 virus zullen er geen festiviteiten
door gemeente Capelle aan den IJssel worden ondernomen rond het slaan van de eerste paal. Dat is jammer, maar
wel begrijpelijk. We denken na hoe we op een andere wijze alle kinderen en ouders bij het slaan van de eerste paal
kunnen betrekken. U gaat daar na de herfstvakantie meer van horen!

Stuurgroep
De stuurgroepvergadering van maandag 12 oktober gaat niet door. De stuurgroep hoopt op dinsdag 1 december weer
bijeen te komen.
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Bruiloft juf Mieras & Joost
Nog een week en dan hopen juf Mieras en Joost Jongeneel te trouwen! We wensen hen een hele mooie en gezegende
dag toe, waar ze, ondanks alle maatregelen, van zullen genieten. De leerlingen van groep 8 mogen, zoals het er nu
naar uit ziet, aanwezig zijn. De feestcommissie houdt de ouders van groep 8 op de hoogte. Groep 8, ook jullie wensen
we een fijne middag!
Overblijven
Het overblijven in de aangepaste vorm loopt tot nu toe goed. Vanwege het aantal besmettingen willen we deze
manier van overblijven in ieder geval tot de kerstvakantie zo houden. U komt als ouder dus alleen naar school om
toezicht te houden op het plein. Bij slecht weer houdt u in het lokaal toezicht.
Wasouder
We zijn op zoek naar ouders die voor ons de schoolwas willen doen. Het houdt in dat u één keer in de week de
wasmand komt legen en dat u ervoor zorgt dat de was weer schoon in de keuken terugkomt. Als u bereid bent om de
was één keer per twee weken te doen en dus af te wisselen met een andere moeder, zijn we daar ook blij mee. Als u
deze taak op u wilt nemen, dan mag u dat doorgeven aan juf Keereweer (l.keereweer@ebenhaezer-capelle.nl). Alvast
hartelijk dank!
Bijlagen
1.

Testadvies GGD kinderen t/m 12 jaar

2.

CJG nieuwsberichten

Tijdstip volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 30 oktober.
Vriendelijke groeten,
Team Eben-Haëzerschool
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Testadvies kinderen (t/m 12 jaar)
met (verkoudheids-)klachten

Versie 22 september 2020. Let op, het schema kan wijzigen.

Alleen kind met klachten

Nieuwe klachten?

Kind + gezin met klachten

Chronische klachten?

Testen alle personen met klachten >12 jaar.
Iedereen met hoesten/koorts/benauwdheid
testen(ook ≤12 jaar).
GGD maakt afweging om ernstig zieke kinderen
onder de 12 jaar te testen.

Huisgenoot of
nauw contact
van positief
getest persoon?

Geen huisgenoot of nauw contact van
positief getest persoon?

Hoesten en / of koorts
en/of benauwdheid

Het betreft
geen ernstig
ziek kind

Het betreft
een ernstig
ziek kind

Verkoudheid + evt
incidenteel hoesten

>12 jaar

≤12 jaar

Klachten zijn
veranderd
of nieuwe
klachten?

Herkenbare
klachten?

Advies om niet te testen.
Bij onrust of beoordeling
van klachten. Neem contact
op met huisarts of jeugdarts.

Testuitslag gezinslid
positief

Testuitslag gezinslid
negatief

Kind ≤12 jaar
alsnog testen
OF
Kind ≤12 jaar in
quarantaine t/m
10 dagen na het laatste
contact met positief
getest persoon.

Kind ≤12 jaar
alsnog testen
OF
Kind ≤12 jaar in
quarantaine t/m
24uur klachtenvrij.

Vanaf 2 kinderen/docenten in
groepsverband met klachten.
Bijv. KDV/BSO/klas/sportclub

Advies om te testen voor alle
personen met klachten.
T/m groep 8 is verkoudheid
toegestaan. GGD kan anders
adviseren als de klachten
te maken hebben met een
besmetting in de thuissituatie.

Uitzieken tot 24
uur klachten-vrij

GGD adviseert testen

Let op: In het schema wordt ≤12 jaar of >12 jaar aangehouden.
Echter, de klas waarin een kind zit is leidend. Dus t/m groep 8 (≤12 jaar) of vanaf de middelbare school (>12 jaar).

Actuele informatie vind je op www.ggdrotterdamrijnmond.nl

Nieuwsberichten voor in schoolnieuwsbrieven
Oktober 2020
Nieuwe corona maatregelen bij het CJG
Ook bij het CJG hebben we onze maatregelen aangepast. De belangrijkste nieuwe regel is dat onze
medewerkers en bezoekers mondkapjes dragen. Kijk voor meer informatie en een overzicht van alle
maatregelen op onze website: https://cjgcapelleaandenijssel.nl/maatregelen-coronavirus/

Week tegen Eenzaamheid in Capelle
Van 1 t/m 8 oktober 2020 is ‘Week tegen Eenzaamheid’. Bekijk welke activiteiten er zijn in Capelle en
hoe het CJG aandacht besteed aan eenzaamheid: https://cjgcapelleaandenijssel.nl/week-tegeneenzaamheid-in-capelle/

Pesten
Eind september was er de ‘Week tegen Pesten’. Wat kan je doen als jouw kind met pesten te maken
krijgt? Lees de tips: https://cjgcapelleaandenijssel.nl/week-tegen-pesten-tips-voor-ouders/

Ervaringsverhaal: “Ik schaamde me omdat ik een gevoel van falen had”
“In het begin voelde ik een drempel, ik schaamde me, omdat ik een gevoel van falen had. Het heeft
wel een tijdje geduurd voordat we daar overheen zijn gestapt”. Dit vertelt de vader die Merel
interviewt over de hulp die hij krijgt vanuit het CJG. Samen met zijn vrouw en hun vijftienjarige zoon
krijgen zij gezinsbegeleiding. Luister naar de podcast waarin de ouders hun verhaal openhartig aan
Merel vertellen: https://cjgcapelleaandenijssel.nl/ervaringsverhaal-ik-schaamde-me-omdat-ik-eengevoel-van-falen-had/

Lees de CJG krant online!
Ieder jaar brengen wij in september een CJG krant uit. Vol met informatie en nieuws rondom ons
werk voor gezinnen. De krant is huis-aan-huis verspreid in Capelle aan den IJssel. Lees de krant online
via: https://cjgcapelleaandenijssel.nl/cjgkrant20/

