
Nieuwsbrief de FX    28 oktober 2022 
 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

Voor in de agenda:  
 

November  

 

Zondag 30 oktober      Start wintertijd! 

Maandag 31 oktober     Groep 4 museumbezoek  

Donderdag 3 november    VVN bijeenkomst op school om 10:00 uur 

Vrijdag 11 november    Sint Maarten! 

Dinsdag 15 november    MR vergadering van 19:00- 20:30 uur  

Woensdag 16 november    Groep 7 en 8 naar de Filmschuur 

Maandag 21 november    Deze week oudergesprekken groep 1-7  

Maandag 28 november     Adviesgesprekken in groep 8  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Schoolfruit 

Vanaf maandag 7 november krijgen wij schoolfruit voor 

alle leerlingen van de school, gefinancierd door het 

Jeugd Educatie Fonds. Het fruit wordt onderdeel van 

het gezonde ‘tienuurtje’ en het aanbod zal gevarieerd 

zijn; bananen, appels, mandarijnen, penen en 

snackgroenten maken onderdeel uit van het 

tussendoortje. De levering van het schoolfruit is tot en 

met januari 2023. 

 

 

 

Gevonden voorwerpen  

Het gebeurt regelmatig dat kinderen kledingstukken, gymspullen e.d. op school 

vergeten. Onze voorraad gevonden voorwerpen groeit iedere week. Helaas zijn er maar 

weinig spullen die ook weer bij hun eigenaar terugkomen. De gevonden voorwerpen 

liggen tot uiterlijk vrijdag 4 november in de keuken van de school. De kledingstukken die 

niet worden opgehaald, gaan naar een kledingcontainer of worden weggegooid. Om 

verlies zoveel mogelijk te beperken, raden wij u aan kleding, tassen en schoolartikelen 

te voorzien van de naam van uw kind. 

 

Bijeenkomst Veilig Verkeer Nederland en actieweek 

Op donderdag 3 november om 10:00 wordt een bijeenkomst georganiseerd met Veilig 

Verkeer Nederland op school. Ouders die in de enquête vorig jaar hebben aangegeven 

zich actief in te willen zetten, zijn persoonlijk benaderd via de mail. Wij hopen op een 

grote opkomst van ouders. In de bijeenkomst bereiden wij ons voor op een actieweek 

die in de week van 28 november plaats zal vinden. In die week zullen er allerlei 

activiteiten worden georganiseerd waar wij de inzet van ouders hard nodig hebben!  

De verkeersveiligheid blijft een aandachtspunt op de agenda. Ook richting de gemeente 

Haarlem blijven wij de urgentie van de verkeerssituatie rondom de school aangeven. 

Mocht u zich willen opgeven, dan kunt u dat doen via de mail naar ayse.sarihan@twijs.nl   

Schoolfotograaf  

Op dinsdag 1 november komt de schoolfotograaf voor kinderen die ziek of afwezig waren 

op maandag 3 oktober.  

 

Gratis zelftesten beschikbaar 

Op school volgen wij de algemene adviezen tegen verspreiding van het coronavirus.  

Het naleven van deze basisadviezen blijft belangrijk. Op dit moment is er geen 

aanleiding voor aanvullende maatregelen. Mochten er zich klachten voordoen die passen 

bij corona: blijf thuis en doe een zelftest. Heeft een leerling of medewerker klachten die 

passen bij het coronavirus? Dan doet de leerling of medewerker een zelftest. Op school 

zijn gratis zelftesten beschikbaar en op te halen in het directiekantoor.  

Het is belangrijk dat wij als goed zijn voorbereid op een opleving van het coronavirus. 

Vanuit het kabinet zijn er 4 fases met maatregelen om besmettingen te beperken (van 

licht naar zwaar).Wij hebben als school een draaiboek per fase gemaakt om bij een 

opleving van het coronavirus snel te anticiperen, het zogeheten sectorplan. Op dit 

moment bevinden we ons in fase 1: donkergroen. 
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