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Kalender
Woensdag 11 november
Donderdag 12 november
Dinsdag 24 november
Vrijdag 4 december

Schoolfotograaf

Donderdag 17 december
Vrijdag 18 december

Kerstdiner
Kerstviering

21 december – 1 januari

Kerstvakantie

Voortgangsgesprekken
Sinterklaasviering

Schoolfotograaf voor het
gehele Kindcentrum.
Van 15.00 uur tot 21.00 uur
Tot 12 uur school, middag
vrij.
De opvang is open.
Informatie volgt.
Tot 12 uur school, middag
vrij.
De opvang is open.
De school is gesloten.
De opvang is open, behalve
op de feestdagen.

Studiedag 3 november
Afgelopen dinsdag heeft het team een studiedag gevolgd via Teams. De studiedag stond in
het teken van Expliciete Directe Instructie. Eerder dit jaar hebben we hier al over het
onderwerp klassenmanagement een bijeenkomst gehad en nu ging het over doelen stellen.
Hoe maak je de doelen zo concreet mogelijk voor de kinderen? Het was een leerzame
ochtend waarin er weer een hoop geleerd is.

Welkom
Groep 3a
Aanstaande maandag 9 november begint juf Sheetal in groep 3a. Ze werkt op de maandag, dinsdag
en woensdag in groep 3. We kijken uit naar haar komst en wensen juf Sheetal veel plezier in groep
3a.
Groep 1b

Dinsdag 10 november zal juf Sandra weer terugkomen van haar verlof. Zij heeft de afgelopen
maanden heerlijk kunnen genieten van haar dochtertje Fay. Vanaf dinsdag werkt ze weer vier dagen
in de week voor groep 1b (dinsdag t/m vrijdag). We verwelkomen juf Sandra en wensen haar veel
plezier. Juf Jeanine zal maandag voor groep 1b staan. We willen juf Jacobien bedanken voor haar
enthousiasme en inzet de afgelopen maanden. Gelukkig blijft ze nog twee weken om ons te
ondersteunen.
Groep 2a
Vanaf aankomende week zal juf Nadia op maandag, dinsdag en vrijdag voor groep 2a staan en juf
Jeanine op woensdag en donderdag. Juf Anne willen we bedanken voor haar inzet de afgelopen
maanden op de donderdagen in groep 2a.

Voortgangsgesprekken

Dinsdag 24 november zijn de voortgangsgesprekken ingepland. Helaas door alle richtlijnen rondom
Corona kunnen we deze gesprekken niet met u in school voeren. De gesprekken gaan zeker door
maar zullen op een andere manier gevoerd gaan worden. Aankomende week krijgt u hierover meer
informatie via een aparte brief in Mijnschoolinfo.

Schoolfotograaf

Aankomende woensdag en donderdag zal de schoolfotograaf op school komen. U heeft daar al een
aparte brief voor ontvangen in Mijnschoolinfo. Op deze dagen worden er groepsfoto’s en individuele
foto’s van de kinderen gemaakt. Ook wordt er gezorgd voor een broertjes/zusjes foto. Als u ook
kinderen heeft bij de opvang dan gaan de broertjes en zusjes niet aankomende week maar
donderdag 19 november op de foto.

Schoolfruit
Ook dit schooljaar krijgen wij weer Gruiten voor drie dagen in de week op school. Dat houdt
in dat de kinderen van alle groepen op woensdag, donderdag en vrijdag een stukje groente
en/of fruit krijgen in de klas. Dit is een extraatje dus graag ook uw kind groente en of fruit
mee naar school laten nemen voor de ochtendpauze.

Veiligheid rondom de school

We willen hier een dringend verzoek doen aan u. Wilt u alstublieft zoveel mogelijk met de fiets of
lopend naar school komen. Komt u toch met de auto, wilt u dan uw auto in een parkeervak
parkeren. We merken helaas dat er nog veel auto’s op een verkeerde manier geparkeerd staan voor
de school waardoor er onveilige situaties ontstaan. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Mogelijk andere leerkracht voor de groep
We hebben allemaal te maken met de huidige richtlijnen van het RIVM. Natuurlijk hopen we
dat de scholen zo lang mogelijk open kunnen blijven en dat de kinderen onderwijs op school
krijgen. Om dit te realiseren volgen wij consequent het testbeleid van het RIVM. Dit
betekent dat leerkrachten al bij een beginnende verkoudheid getest moeten worden op
Covid-19.
In het onderwijs hebben wij voorrang op testen bij de GGD. De realiteit is soms anders en
daardoor kan dit langer duren dan gewenst. Dit kan betekenen dat er incidenteel een
andere leerkracht voor de groep staat. Invalleerkrachten zijn momenteel bijna niet
beschikbaar, dus lossen we dit zoveel mogelijk intern op. Voor de kinderen houdt dit in dat
er meestal een bekende leerkracht voor de groep staat. We zijn blij dat we dit tot nu toe
nog zoveel mogelijk hebben kunnen oplossen en verwachten uw begrip voor deze situatie.

