Beste ouders en verzorgers,
Op maandag 3 januari kregen we goed nieuws: de scholen gaan vanaf maandag 10 januari weer open. Een
mooi bericht om het nieuwe jaar mee te starten. We willen u met deze brief graag informeren over een
aantal praktische zaken. Maar om te beginnen wensen we u en uw kinderen een gezond en gelukkig 2022!
Besmettingscijfers
De scholen gaan open op een moment dat we de besmettingscijfers weer zien toenemen. We verwachten
dat we de komende periode regelmatig te maken zullen krijgen met coronagevallen in ons team. Als gevolg
daarvan kan het vaker voorkomen dat een klas naar huis gestuurd moet worden of dat er tijdelijk
afstandsonderwijs verzorgd moet worden voor een deel van de leerlingen. We doen ons best om dit te
voorkomen, maar hopen op uw begrip als we met deze situatie te maken krijgen. Helaas zijn we het nieuwe
jaar gestart met twee collega’s in quarantaine, gelukkig hebben we dit met elkaar kunnen opvangen!
Maatregelen op school
De overheid heeft verschillende maatregelen genomen om scholen zo veilig mogelijk open te kunnen laten
zijn. Wij volgen deze maatregelen. De volgende afspraken gelden op school:
• Leerlingen met een milde neusverkoudheid of andere coronaklachten moeten thuisblijven. Deze
leerlingen kunnen zich (laten) testen. Dat kan bij de GGD of via een zelftest. Bij een negatieve uitslag
mogen leerlingen weer naar school of wanneer deze 24 uur klachtenvrij zijn. Om een uitbraak in een
groep tegen te gaan is het van belang om bovenstaande op te volgen.
• Aan leerlingen van groep 6, 7 en 8 vragen we om een mondkapje te dragen in de gang. Het is de
bedoeling dat de kinderen zelf een mondkapje meenemen.
• Ook vragen we u om twee keer per week een zelftest af te nemen bij uw kind. Als medewerkers doen
we dit ook. Als de test positief is laat hij/zij zich testen bij de GGD.
• Daarnaast geldt helaas nog steeds dat we geen ouders kunnen toelaten in de school.
Beschikbaarheid zelftesten
De overheid stelt zelftesten beschikbaar voor de groepen 6,7 en 8 in het basisonderwijs. Wij vragen deze
zelftesten aan en geven ze mee aan de leerlingen van groep 6, 7 en 8. Eind deze week ontvangen de
leerlingen weer nieuwe testen.
Tot slot
Op 14 januari wordt er opnieuw naar het totale maatregelenpakket gekeken. Als er iets voor ons verandert
informeren we u hierover. Voorlopig zijn we blij dat we op school van start kunnen en gaan we er samen
weer het beste van maken. We hebben er alle vertrouwen in dat dit samen met u en de kinderen goed zal
verlopen.
Met vriendelijke groet,
Team obs Prins Alexander

Even voorstellen….
Bon Giorno bewoners uit het mooie Ommoord,
Mijn naam is Theo Denie en ik ben sinds kort de nieuwe wijkagent van
Ommoord Noord-West.
Ik ben 41 lentes jong, getrouwd en vader van 2 kinderen.
Ommoord is mij totaal niet onbekend aangezien ik 13 jaar in hetzelfde
district heb gewerkt. Namelijk district Oost basisteam Maas & Rotte
(Kralingen, Crooswijk, Oude Noorden en Blijdorp).
Na een korte uitstap bij het Team Mensenhandel kwam er een plekje vrij
voor wijkagent in het Basisteam IJsselland. Het wijkagentschap is al jaren
mijn doel en ben dan ook heel blij dat het mij gelukt is en dat ik ook deze
mooie wijk heb gekregen met al zijn veelzijdigheid.
Ik wil graag een aanspreekpunt zijn voor elke bewoner van Ommoord en waar mogelijk u helpen met de
problemen die u ondervindt. Daarnaast is mijn doel als wijkagent de samenwerking op te zoeken met de
vele partners waar wij als politie mee samenwerken en tot mooie resultaten komen voor op de korte en
lange termijn. Ziet u mij rijden of lopen spreek mij aan voor de dingen waar u tegen aan loopt of voor een
gezellig praatje, want volgens mijn omgeving ben ik een enorm gezellig persoon in de omgang.
Wist u ook dat wij de wijkagenten van Ommoord actief zijn op social media zoals Instagram. Wijkagenten
Ommoord. Hier kunt u onze toekomstige acties in de gaten houden. Ik ben van plan om hier regelmatig wat
van mijzelf te laten zien gedurende mijn werkdagen. Deze werkdagen zijn onregelmatig en op woensdag
ben ik vrij.
Ik heb er heel veel zin in en wellicht komen wij elkaar snel tegen. Spa rood vind ik lekker en koffie op zijn
tijd ook ;-)
Ps. Ik zal volgende keer lachen op de foto.
Met vriendelijke groet,
Theo Denie
Juf Eveliene
Eveliene is op 6 november bevallen van een prachtige dochter met de naam Tess. Alles gaat heel goed en
juf Eveliene en haar gezin zijn heerlijk aan het genieten. Na de voorjaarsvakantie zal juf Eveliene weer
starten bij ons op school. Wij zijn blij als ze er weer is.

Leerlingenraad
Begin dit schooljaar konden kinderen weer solliciteren voor een plekje in de Leerlingenraad. Op deze
oproep ontvingen we 3 brieven, deze kinderen zijn uitgenodigd voor een gesprek en uiteindelijk ook lid
geworden van deze raad. De leerlingenraad bestaat nu uit de volgende leden:
Joël groep 6 voorzitter, Kimberley groep 7 secretaris, Chavon groep 8, Thomas groep 7, Ilyas groep 6, Sofie
groep 6, Babette groep 4/5 en Dayton groep 4/5.
De leerlingenraad heeft inmiddels 2 x vergaderd, de onderwerpen die we besproken hebben zijn o.a.: het
schoonhouden van het schoolplein, (hier is een rooster voor gemaakt), het maken van een enquête voor de
leerlingen van groep 3 t/m 8 om te peilen wat kinderen graag anders zien, (ieder lid van de raad heeft
hiervoor 2 vragen verzonnen). Deze enquête gaan we het nieuwe jaar in de klassen laten invullen en met
de antwoorden gaan we verder een plan bepalen. Op uitnodiging van de leerlingenraad is de voorzitter van
de ouderraad aan geschoven, samen met haar hebben we nagedacht over de invulling van Kerst. Door de
Corona maatregelen blijven nu wat zaken liggen, we hopen deze in het nieuwe jaar weer op te kunnen
pakken.
Lekker Fit
Voeding heeft invloed op je gezondheid en je gewicht. Kinderen en jongeren kunnen beter hun aandacht
ergens bijhouden – bijvoorbeeld op school – als ze gezond eten en genoeg (water) drinken.
Het Lekker Fit programma wil kinderen en hun ouders helpen, door ze te leren wat gezonde voeding is. Hoe
kies je gezonde producten in de supermarkt? Hoe kun je gezond én lekker koken? En waar komt ons eten
vandaan? Op die manier leren kinderen gezond te eten en te drinken. En kunnen zij dit later ook aan hun
eigen kinderen leren. Zo krijgt elk kind de kans om gezond op te groeien.
De adviezen van het Voedingscentrum en de Schijf van Vijf zijn de basis voor gezonde voeding. Om het
makkelijker te maken, richt Lekker Fit! zich op deze 4 voedingsadviezen:
•
•
•
•

Drink meer water
Eet meer groente en fruit
Eet meer volkorenproducten
Eet minder suiker

Op scholen voor basisonderwijs richten we ons op: water drinken, groente en fruit eten, gezonde traktaties
en een goede lunch. Obs Prins Alexander is al jaren een Lekker Fit school. Op obs Prins Alexander drinken
we water en eten de leerlingen in de ochtend groente en fruit. Natuurlijk mag er ook wel eens een snoepje
getrakteerd worden! Wij volgen daarbij het Lekker Fit beleid, 1 is oké en klein is fijn. Naast voeding geven
we ook extra bewegingsonderwijs en krijgen de leerlingen jaarlijks ook voedingslessen. Ook bezoekt 1x per
jaar een diëtiste de school om de leerlingen te wegen en meten. Deze gegevens zijn anoniem, mochten er
aandachtspunten zijn dan krijgt u een uitnodiging van de diëtiste. Dit is geheel vrijblijvend en wordt ook

verder niet met de school besproken. Voor meer informatie over het Lekker Fit programma kunt u terecht
bij meester Sjaak, u kunt hem bereiken via Social Schools.
Wij zijn heel trots dat we in de afgelopen jaren over zijn gegaan op het water drinken onder schooltijd en
het eten van groente en fruit in de ochtend. Graag willen we u vragen de drinkbekers met water te blijven
vullen en pakjes drinken of siroop te bewaren voor na schooltijd.
Voel je Sterk op Social Media
Zoals u weet werken wij al jaren samen met het Voel je Sterk programma. Dit
programma biedt bij ons Sociaal- emotioneel onderwijs voor iedere klas.
Leerlingen krijgen specifieke kennis en vaardigheden, die hen helpen om op
een verantwoordelijke, weloverwogen en effectieve manier voor zichzelf op
te komen.
Dit jaar breiden we dit programma in de groepen 5 t/m 8 uit met het Voel je
Sterk op Social Media. Social Media is niet meer weg te denken uit onze
maatschappij. Daarom hebben wij de verantwoordelijkheid om leerlingen te
leren omgaan met deze digitale wereld. Het is een belangrijk onderdeel in het
hedendaagse onderwijs. Door middel van een digitaal dashboard komen theorie, spellen, oefeningen,
opdrachten, stellingen en discussies aan de orde die aansluiten bij het onderwerp Social Media. Alle
onderwerpen komen gedurende de schooljaren meerdere malen terug; op gedifferentieerde wijze en
volledig aangepast op het niveau van de leerlingen. Meer informatie over dit lesprogramma kunt u vinden
op www.voeljesterk.nl.
Dit schooljaar maken wij kennis met het lesprogramma. Aan het einde van het jaar zullen we samen met
Voel je Sterk evalueren of het pakket passend is bij onze verwachtingen en het onderwijs.
Nog even geduld…
Hou de aankomende periode goed uw berichten in de gaten want binnenkort gaat onze nieuwe website
online. Vol trots zijn we de afgelopen periode bezig geweest met het ontwikkelen van een website die meer
past bij het uiterlijk en de kernwaarden van onze school. De laatste puntjes worden op de i gezet en dan
gaat de site de lucht in, u hoort van ons!

