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'Voorwoord
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
De kinderboekenweek hebben we vorige week geopend. Op het podium staat
een mooie tijdmachine, waar allerlei spullen uit getoverd zijn die te maken
hebben met vroeger. Ridderpakken, oude boeken en zelfs een pak van een
holbewoner. De kinderen zijn heerlijk aan het lezen en genieten van de
mooie verhalen van vroeger, dit past bij het thema van de
kinderboekenweek: 'En toen?'
Wij wensen u veel leesplezier en een fijn weekend!
Team 't Bossche Hart

VENTILATIE GEBOUW
n.a.v. Coronamaatregelen

In de afgelopen periode is er veel te doen geweest rondom de ventilatie van schoolgebouwen.
Belangrijk is dat het RIVM aangeeft dat het op dit moment onduidelijk is of verspreiding via
aerosolen(druppelvorming in de lucht)een relevante rol speelt bij de verspreiding van het virus.
Er is geen onderzoek waaruit dit blijkt. Er zijn dus voor RIVM onvoldoende aanwijzingen om
aanvullende maatregelen te adviseren ter voorkoming van de overdracht via de lucht. Er wordt
aangeraden de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie te volgen.
Goede ventilatie is van belang voor een gezond binnenklimaat en om goed in een
schoolgebouw te kunnen werken en leren.

Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft daarom de opdracht gegeven om te onderzoeken of de
(voorzieningen voor) luchtverversing in scholen voldoen aan de reguliere geldende
gezondheidsrichtlijnen. Borgesiusstichting heeft in samenwerking met adviesbureau Sweco en
Radiair onderzocht hoe het staat met de ventilatie en luchtkwaliteit van ’t Bossche Hart. De
ventilatie op ’t Bossche Hart voldoet aan de geldende richtlijnen. We houden wel rekening met
de extra richtlijnen voor het coronavirus van het RIVM. Dat betekent dat we lokalen in de
school regelmatig luchten als er geen leerlingen in de ruimte zijn.

DAG VAN DE LERAAR
We zijn door jullie in het zonnetje gezet. Een
lekkere taart van 't Toverbosch en via de
oudervereniging een gevuld bakje met thee en
lekkers.
Dank jullie wel!
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WELKOM MEESTER CORNÉ

Meester Corné van den Bemt wordt bij ons op school de meester van de groep Koala's. Meester
Corné komt van basisschool Talente in Oud-Gastel. Hij heeft de overstap naar onze school
gemaakt, omdat hij graag een mooie bijdrage wil leveren aan ons unitonderwijs.
Hij heeft er veel zin in en zal zich in een volgende nieuwsbrief persoonlijk aan u voorstellen.
(de datum waarop meester Corné start wordt in overleg met de Borgesiusstichting afgestemd en volgt zo snel mogelijk.
Fotograaf op 't Toverbosch

HALEN EN BRENGEN
We zien dat het spreiden van ouders bij haalmomenten
lastig is. De kinderen komen uit school en de omgeving
van de school nodigt niet uit om onderling goed
afstand te kunnen bewaren. Daarom hebben wij in
overleg met de gemeente besloten de achterzijde van
het schoolgebouw (midzomerplein, grenzend aan de
gymzaal) te gebruiken als extra in- en uitgang. Dit
betekent dat de kinderen van de groepen Vlinders en
Uilen vanaf a.s. maandag via deze ingang de school
binnenkomen en weer verlaten. De kinderen kunnen
hun fietsen plaatsen binnen de rekken die achter de

PADLET
De leerkrachten vullen dagelijks de Padlet, via deze weg
bent u op de hoogte wat er op school gebeurt. In de
kleutergroepen staan het thema en bijbehorende

school weggezet zijn. Een juf verwelkomt de kinderen

activiteiten centraal en in andere groepen het

bij deze deur.

weekrooster met lessen en opdrachten. Bij ziekte stuurt

De kinderen van 't Toverbosch worden ook via de

de leerkracht de link door, maar u bent altijd welkom de

achterzijde gebracht en gehaald, zij zullen gebruik

website te bezoeken. Vraag de link via het ouderportaal.

maken van de ingang van het steunpunt.
Bij ziekte ontvangen wij graag een afmelding via het

Indien u meerdere kinderen op school heeft die gebruik

ouderportaal, via deze weg willen wij u vragen of u

maken van een andere in/uitgang, overleg met de

dagelijks uw kind via dit portaal wilt ziekmelden.

leerkracht langs welke uitgang uw zoon/dochter de
school verlaat, dan zorgen wij dat er een juf meeloopt.

Bij het kleuterplein worden de stippen op het plein
vervangen. Via deze weg willen we de ouders van de
groep Konijnen verzoeken op een stip te wachten bij
het ophalen. De ouders van de Egels kunnen buiten de
poort wachten.

AGENDA
- Vrijdag 16 oktober: skate-clinic
- 19 t/m 23 oktober herfstvakantie
- 26 t/m 30 oktober Verkeersweek

