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Als gevolg van de strengere maatregelen van de overheid (geen 

groepsvorming, minder mensen in huis uit te nodigen en sluiting 
van diverse openbare gebouwen) zal ook binnen Fluvium een 

aantal aanscherpende maatregelen worden genomen. Deze maat-

regelen dienen ertoe bij te dragen dat: 

 

• we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en 
adviezen van de overheid op onze eigen situatie toe zullen 

passen; 

• voorkomen dat we verhoogd risico lopen op verspreiding van 

het virus binnen ons personeel; 

• geen risico nemen dat na een fysieke bijeenkomst een gehe-

le doelgroep in quarantaine dient te gaan; 

 

Gezien de huidige situatie rondom Covid stellen we vast dat de 

werkzaamheden op de scholen en binnen onze stichting voorna-
melijk gericht zullen zijn op (de continuering van) het primaire 

onderwijsproces.  

Dit betekent dat alle vergaderingen, studiedagen en andere bij-

eenkomsten op school en stichtingsniveau niet in een fysieke 

vorm doorgang zullen vinden.  

De oudergesprekken zullen hierdoor allemaal per telefoon of vi-

deo verbinding plaatsvinden.  

Volwassenen mogen de school niet betreden. Als u een vergeten 

tas komt brengen of u wilt om een andere reden de school betre-

den vragen wij u aan te bellen.  
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Verhuizen 

Fietsverlichting 

In samenwerking met de ANWB zetten 

wij ons al jaren in voor verkeersveilig-
heid. 67% van de Nederlanders heeft wel 

eens  een onveilige verkeerssituatie mee-
gemaakt door fietsers zonder licht. En de 

kans op een  aanrijding neemt met 20 
procent af bij juiste fietsverlichting. Goed 

idee dus, die fietslamp.  Maar dan moet 

je hem wel áánzetten.  

De fietsverlichtingsactie stimuleert een 

gedragsverandering bij uw kinderen 
m.b.t. het  correct voeren van fietsver-

lichting. De gedragsinterventie bestaat 
uit een sjabloon met  spuitkrijt dat mak-

kelijk is aan te brengen bij het fietsenhok 
en op het pad voor het hek van de  

school. Onderzoek wees uit dat 20% van 
de fietsers na het zien van de tag “zet je 

licht aan” zijn  fietsverlichting wél aanzet. 
Vaak werkt de fietsverlichting wel maar 

vergeet men deze echter  aan te zetten.  

In de herfstvakantie heeft er een interne 

verhuizing plaatsgevonden. Groep 3 en 4 
zijn verhuisd naar de oude lokalen van 

groep 1/2. Er zijn twee openstaande deu-
ren geplaatst tussen de oude lokalen van 

groep 3 en 4. Hierdoor kunnen beide lo-
kalen als 1 grote ruimte worden gebruikt 

of juist als aparte ruimtes. 

Groep 3 en 4 gaan gebruik maken van de 
ruimte voor hun lokalen. Hier is nu een 

extra werkplek gecreëerd  

Schoolfruit 

Door gezonde voeding zit je goed in je 

vel. Van 9 november t/m 16 april ont-
vangen alle leerlingen drie dagen per 

week gratis fruit. De school doet name-

lijk mee aan EU-Schoolfruit!   

Op onze school zijn de fruitdagen 

woensdag, donderdag en vrijdag. 

 

Op deze site vindt u meer informatie 

over de schoolfruitprogramma: 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/school

fruit/Over-EU-Schoolfruit.htm 
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Kalenderactiviteiten 

 

 9 november gesprekmiddag/avond 

 10 november gesprekmiddag/avond broer/zus 

 13 november podiummiddag 5/6 en 7/8 

 17 november inloop ochtend  

 19 november surprise avond 

 25 november studiedag (leerlingen vrij) 
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