
 

 

 

 

Beste ouder, verzorger,  

 

Leerlingenraad 

Afgelopen week is er een nieuwe leerlingenraad gekozen. Nadat de kinderen van stamgroep 2 via 

posters campagne hebben gevoerd, zijn Cas, Yvana, Sophie, Luna en Floortje gekozen voor de 

leerlingenraad. Succes allemaal!  

Bericht van juf Tina 

Juf Tina geeft op maandag de lessen GVO. Om u een idee te geven wat zij allemaal doet, heeft zij een 

online prikbord waar ze wat foto`s van werkjes of liedjes op plaatst. De link hiervan is 

Padlet.com/juftina . U kunt dan de groep van uw kind aanklikken en eens zien wat er zoal in de lessen 

aan bod komt. Er staan geen foto`s in van de kinderen. 

Week van de mediawijsheid  

Ook dit jaar besteden we in stamgroep 2 weer aandacht aan de Week van de mediawijsheid (6 tot 13 

november). Met deze campagne wordt aandacht gevraagd voor kritisch, leerzaam en vooral positief 

mediagebruik. Dit jaar draait het in de week van de mediawijsheid om media & gezondheid. Nu we 

door de coronacrisis veel thuis zitten, verloopt veel contact via een scherm. Dit biedt heel veel 

mogelijkheden, maar kan ook veel van ons vragen. Om lichamelijk, mentaal en sociaal gezond te 

blijven is een goede balans nodig tussen on- en offline bezig zijn.  Naast het praten hierover in de 

groep, doen de kinderen mee met de serious game MediaMasters. Spelenderwijs maken de kinderen 

kennis met de kansen en de gevaren van de digitale media. Door het spelen van de game bouwen de 

kinderen basiskennis op over mediawijsheid. 

Oudergesprekken  

In de week van 23 november houden we de oudergesprekken. Om het zo coronaproof mogelijk te 
doen, nodigen we één ouder/verzorger uit voor het gesprek. Voor deze ene keer willen we de 
gesprekken voeren zonder de kinderen erbij. We vinden het belangrijk even vrijuit met u te kunnen 
praten hoe het met de kinderen thuis en op school gaat. Met uitzondering van de leerlingen van 
leerjaar 8. Zij worden wel uitgenodigd om samen met de ouder en leerkracht te praten over het 
voortgezet onderwijs. We hopen dat we in februari de gesprekken weer als vanouds kunnen 
organiseren.  
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We zullen ervoor zorgen dat de ouders/verzorgers niet in de hal hoeven wachten met meerdere 
mensen, maar dat ze gelijk naar het lokaal kunnen waar het gesprek plaatsvindt. De leerkrachten 
gebruiken twee lokalen, waar om en om een gesprek wordt gevoerd en waar tussendoor 
geventileerd wordt. We zullen dan ook heel strikt de tijd in de gaten houden, zodat er geen 
wachtrijen in de hal of buiten ontstaan.  

Volgende week krijgt u via Parro een uitnodiging om een dag en tijd te kiezen. U hoeft dus niet meer 
naar school te komen om in te schrijven. 

Decemberfeesten 

Niets is zeker in deze tijd. Dus ook nog niet hoe we Sinterklaas en Kerst kunnen vieren. Wel is zeker 

dat we er voor de kinderen een feestje van gaan maken. We hopen dat Sint een bezoek aan ons 

kindcentrum brengt op woensdag 2 december, maar er zal geen grootse intocht van Sint zijn met 

ouders erbij. Heel jammer natuurlijk, maar ook hier hopen we dat het eenmalig is.  

Omdat het Sinterklaasfeest op woensdag is, zullen de ouders van de peuters nog bericht van juf 

Marleen krijgen met de vraag in de betreffende week van dag/ ochtend te ruilen.  

Wat betreft Kerst weten we ook al dat er geen avondviering zal zijn, maar dat we met elkaar een 

feestelijke lunch zullen hebben op woensdag 16 december. Over hoe we dit gaan organiseren, 

stoeien we nog even verder. 

Zodra we meer weten, krijgt u bericht van ons. 

Belangrijke data: 

23-11 t/m 26-11  Oudergesprekken 

27-11   EHBO examen voor 7/8 

2 -12     Sinterklaasfeest op school 

16-12   Kerstlunch op school    

18-12   Kinderen zijn vrij – begin kerstvakantie     

 

Team OKC `t Opstapje    

    

 


