januari 2022

Beste ouder, verzorger,
We wensen jullie allemaal en goed en gezond 2022!!
Nieuwe leerlingen
Válor wordt binnenkort vier jaar en start in groep 1
Semira en Ahmed zijn na de kerstvakantie gestart in groep 2 en groep 3.
We wensen Válor, Semira en Ahmed veel plezier op school!
Corona
Nadat we voor de Kerstvakantie vrij abrupt moesten sluiten, zijn we nu erg blij dat we fysiek les
mogen geven.
Uiteraard zijn er ook zorgen over de stijgende besmettingen. Wanneer er meer dan drie kinderen in
een groep zijn besmet moeten we overgaan op afstandsonderwijs. We maken ons ook zorgen over
de gezondheid van de leerkrachten. Om de kans op besmettingen te verkleinen hanteren we de
volgende maatregelen:
- Vanaf groep 6 dragen de leerlingen mondkapjes buiten de klas.
- Alle leerkrachten dragen mondkapjes buiten de klas.
- Ouders en andere externe komen alleen binnen als het niet anders kan.
- Looproutes zijn in onze smalle gangen niet mogelijk. In plaats daarvan verzamelen we voor we naar
buiten gaan in de klassen en gaan we om de beurt naar buiten. Bij het naar binnen gaan na de
pauze gaat de groep die achter in de gang zit als eerste naar binnen.
- De groepen hebben pauze op dezelfde tijd, maar op een andere plaats. We maken gebruik van het
bovenplein, het schoolplein beneden, de beweegtuin en de pannakooi.
- De ramen in de klassen staan in verband met ventilatie standaard (op een kier) open. Kinderen die
het koud hebben mogen een dikke trui of vest op school laten liggen.
- Het protocol geeft geen duidelijkheid over traktaties, maar wij verzoeken u om te zorgen voor
voorverpakte traktaties en niet zelf iets te maken of bakken.
- Voor alle kinderen vanaf groep 6 zijn er twee zelftesten per week beschikbaar. Hier kunnen de
kinderen om vragen bij de leerkrachten. We verzoeken u om de kinderen vanaf groep 6 twee keer
per week te testen. Bijvoorbeeld op zondagavond en op woensdag.
- Groepsdoorbrekende activiteiten kunnen nu even niet plaatsvinden.
Kerstfeest
We moesten even improviseren, maar dankzij de leden van de activiteitencommissie en al uw hulp
hebben we er samen een gezellig en geslaagd kerstfeest van kunnen maken. Dank u wel!
Op 10 januari hebben we met alle kinderen geproost met limonade en een soesje op een gezond,
leuk, leerzaam en gezellig nieuwjaar!

Voorleesdagen
Op 26 januari starten de voorleesdagen. Op deze dag mogen de kinderen in hun pyjama naar school
komen. Ze mogen ook hun gewone kleding meenemen om in de loop van de dag om te kleden. Over
de verdere invulling van deze dag krijgt u later bericht.
Training leerkrachten
Een delegatie van ons team heeft de basistraining hoogbegaafdheid van Kind op 1 met succes
afgerond.
Juf Marjolein, juf Janine, juf Anouk, juf Chantal en juf Ineke hebben hun kennis verrijkt op de
volgende punten;
● Herkenning van (hoog)begaafde leerlingen
● Structurele verrijking van het lesaanbod
● Gedifferentieerd lesgeven
● Begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen
We vinden het erg belangrijk om alle kinderen de begeleiding te geven die ze nodig hebben.
Ziekmelden
Mocht uw zoon of dochter ziek zijn wilt u dan ‘s ochtends naar school bellen? Berichten via Parro of
de WhatsApp worden niet altijd op tijd gezien door de leerkracht.
Mochten wij uw zoon of dochter missen dan bellen wij u rond 8.45 uur.
Telefoonnummer van de school is: 0113-316010
Data komende periode
Woensdag 26 januari

Start voorleesdagen

Vanaf maandag 24 januari

Start Cito-toetsen voor alle kinderen vanaf groep 3

Vrijdag 25 februari

Begin van de voorjaarsvakantie

Maandag 7 maart

Weer naar school

