November 2020

Beste ouder, verzorger

Schoolfruit
Vanaf week 46 start het EU-schoolfruit weer.
De kinderen krijgen op dinsdag, woensdag en donderdag fruit van school. De eerste dag zal
woensdag 11 november zijn, omdat 10 november een studiedag is.
Als bijlage bij deze nieuwsbrief zit een informatiebrief over het EU-schoolfruit. U kunt zich abonneren
op de nieuwsbrief van het schoolfruit. Dan weet u welk fruit de kinderen die week krijgen.
Mocht uw kind iets echt niet lusten, dan mag u zelf iets van fruit of groente meegeven. We zullen in
de klas de kinderen wel stimuleren om van alles te proeven.
Project Bekende Zeeuwen
We zijn volop bezig met het project Bekende Zeeuwen.
Op een liedje van Emma Heesters hebben we zelf een tekst geschreven en zo is er een heus Omnislied ontstaan. De kinderen van groep 7/8 hebben de tekst ingezongen, zodat de andere klassen het
lied ook kunnen leren.
Juf Janine heeft een dans op het liedje gemaakt en zo hebben we alle ingrediënten om een clip op te
nemen. In de vorige nieuwsbrief hebben wij u hier ook al over geïnformeerd.
Zodra de montage af is zullen wij de clip openbaar maken.
Vanaf groep 3 wordt er een Padlet gemaakt die u thuis kunt bekijken. In groep 3/4 laat juf Marjolein
zien wat er in de groep is gedaan. In groep 5 t/m 8 maken de kinderen de Padlet zelf. Mocht u nog
geen uitnodiging van de leerkracht hebben gehad om deze Padlet te bekijken dan zult u die
binnenkort krijgen.
Luizenpluizen
Het aantal Corona besmetting was de afgelopen tijd zo gestegen dat we na de herfstvakantie af
hebben gezien van het luizenpluizen door de luizenpluizers. Zou u zelf het haar van uw kind goed
willen controleren op neten en luizen?
We hopen dat na de Kerstvakantie de cijfers gunstiger zijn, zodat de luizenpluizers weer alle kinderen
kunnen controleren.
Sinterklaasfeest op donderdag 3 december
Het Sinterklaasfeest zal dit jaar wat anders verlopen dan de andere jaren. Zo zal er geen ontvangst
van de Sint en zijn Pieten op het schoolplein zijn. Wel is er een leuke Sinterklaasshow voor de
groepen 1 t/m 6.
De groepen 5 t/m 8 zullen surprises voor elkaar maken. Hierover krijgen deze kinderen later
informatie mee.
Binnen heel Omnis stappen we zoveel mogelijk af van de Zwarte Piet. De Sinterklaasshow zal hier ook
rekening mee houden.

Kerst op woensdag 16 december
Ook het Kerstfeest zullen we moeten aanpassen. Zo zullen we dit jaar niet voor u zingen op de trap
en hebben we geen diner waarbij de kinderen zelf eten meenemen.
Wij zijn nog aan het nadenken hoe we het Kerstfeest op een veilige manier vorm kunnen gaan geven.
Parro-app
Wat fijn dat u allemaal de Parro-app heeft gekoppeld. Wij zullen informatie met u gaan delen via
deze app.
Mocht u een vraag hebben aan de leerkracht, dan kunt u naast mailen nu ook van de chatfunctie van
Parro gebruik maken.
Het inschrijven voor de ouder-kind gesprekken gaat nu ook via Parro. Dan hoeft nu hiervoor niet naar
school te komen.
Wilt u wel ‘s ochtends naar school blijven bellen om uw kind(eren) ziek te melden en daar deze app
niet voor gebruiken?
Ouder-kindgesprekken
In week 48 (23 november t/m 27 november) zijn de eerste ouder-kindgesprekken van dit schooljaar.
We willen deze gesprekken graag op school voeren. Hiervoor stellen we wel wat maatregelen in.
Zo maken we looprichtingen die met pijlen op de vloer worden aangegeven, zodat er
éénrichtingsverkeer in de gangen is. Dat zou kunnen betekenen dat u via buiten naar een ander
lokaal moet lopen.
Tussen de gesprekken laten we 5 minuten over, zodat u tijd hebt om naar een ander lokaal te lopen
en er zo min mogelijk ouders tegelijk in de gang zijn. Wij zullen dus echt goed op de tijd gaan letten.
In de lokalen hoeft u geen mondkapje op, maar in de gangen wel. Per leerling mag er één ouder of
verzorger naar het gesprek komen. Vanaf groep 3 komen de kinderen ook mee naar het gesprek.
Het gesprek plant u zelf in via de Parro app. Op maandag 16 november (vanaf 15:00 uur) mogen de
ouders inschrijven die meerdere kinderen op school hebben en vanaf dinsdag 17 november mogen
de ouders in schijven die één kind op school hebben.
Kiwistickers
Wat ontzettend fijn dat er zo goed mee wordt gespaard met de kiwistickers. We hebben nu al 300
stickers! Dat is echt heel snel. Die 20 ballen zijn binnen!
En... we gaan gewoon door met sparen. Wie weet krijgen we nog wel een vel vol. Blijft u meesparen?
Traktaties
We merken dat er nog wat onduidelijkheid is over de traktaties. De traktatie moet voorverpakt uit de
winkel komen en mag niet zelf gemaakt zijn. Fruit zoals een mandarijn of banaan is ook goed.
Als u op Google zoek naar ‘ trakatie Coronaproof’ of ‘voorverpakte traktaties’ krijg u heel wat
voorbeelden te zien ter inspiratie.

Leerlingenraad
De eerste vergadering van de leerlingenraad is geweest. Ze hebben veel ideeën! Leuk dat ze zo
enthousiast zijn.
Uiteraard willen wij, waar mogelijk, tegemoet komen aan hun wensen.
Zo zullen we twee keer per jaar een ‘pettendag’ en een ‘bordspelletjesmiddag’ organiseren.
De eerste bordspelletjesmiddag is op donderdagmiddag 17 december.
Parkeren
We zien dat steeds meer auto’s naast de parkeervakken geparkeerd worden. Dit levert gevaarlijke
situaties op. Daarnaast is het ook hinderlijk voor de vrachtwagens die de supermarkt komen
bevoorraden. Die kunnen de bocht niet nemen als er auto’s aan de zijkant naast de parkeervakken
staan. In de klassen hebben we dan last van vrachtauto’s die met stationair draaiende motor blijven
staan om te wachten tot ze verder kunnen.
We verzoeken u dus om in de parkeervakken te gaan staan.
Talent voor de Toekomst
Na de Kerstvakantie starten er weer nieuwe workshops.

Data komende periode
6 t/m 13 november
Week 46
Maandag 16 november
Dinsdag 17 november
23 november t/m 26 november
Woensdag 16 december
Vrijdag 18 december
Maandag 4 januari

Week van de mediawijsheid voor groep 7/8
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Inschrijven oudergesprekken voor meerdere leerlingen op school
Inschrijven oudergesprekken voor één leerling op school
Ouderkind-gesprekken
Kerstviering
Kerstvakantie, vrijdag is vrij
Weer naar school

