Jaargang 25 | nummer 6
6 november 2020

16 t/m 19 november:
digitale oudergesprekken
20 november:
studiedag groep 1 en 2:
leerlingen vrij
23 november 16.30 uur:
informatiemiddag
nieuwe ouders
30 november 16.30 uur:
informatiemiddag
nieuwe ouders
4 december:
Sinterklaasviering:
leerlingen groep 1 t/m 4
om 12.00 uur uit
7 december:
studiedag groep 1 en 2:
leerlingen vrij
17 december:
kerstviering:
leerlingen groep 1 t/m 4
om 12.00 uur uit
18 december: studiedag,
alle leerlingen vrij

Najaar en Covid
Het leek wel even voorjaar afgelopen week, maar we merken toch ook
dat het kouder wordt. Van een aantal ouders kreeg ik de vraag of we, nu
het kouder is, nog steeds de handen blijven wassen.
Het antwoord daarop is: ja. Hygiënische gel is schadelijk voor kinderen en
dus onwenselijk. En hoe kouder het is, hoe warmer het water voelt.
Bovendien is het water binnen ook koud. Daarnaast kost binnen handen
wassen veel onderwijstijd. We letten er extra op dat kinderen een beetje
afstand nemen van de wasstraat, zodat ze niet extra nat worden.
Voor kleinere kinderen helpt het om thuis alvast te bespreken dat bij
aankomst de handschoenen in de tas/zakken kunnen worden gestopt.
Het is natuurlijk niet ideaal, maar dat zijn door Covid-19 helaas heel veel
zaken niet.
Lichtpuntje voor de kinderen en ons is dat de scholen open blijven en dat
Sinterklaas bijna in het land komt. Voor de viering van dit leuke en
belangrijke feest zijn de voorbereidingen, onder leiding van de
ouderraad, alweer in volle gang. Er zal geen aankomst zijn bij de start van
de dag. Dit om groepen mensen te voorkomen.

Pleinwacht, wie o wie ?
Sinds dit schooljaar organiseren we de pleinwacht met overblijfouders en
onze eigen collega’s. We hebben goede afspraken die bij elke pleinwacht
gelden en ook met de kinderen besproken zijn. Zo is het buitenspelen
voor elk kind een leuk pauzemoment.
Eén van onze pleinwachten moet er vanwege gezondheidsproblemen
mee ophouden. Daarom zoeken wij iemand die op dinsdag, tegen een
vrijwilligersvergoeding, pleinwacht wil doen. Dit is van 11.30-13.00 uur.
Uiteraard is het ook mogelijk om de helft van de pauze te doen of
bijvoorbeeld om de week, eens in de maand.
Aanmelden kan bij mij: c.tulen@kpoa.nl

Er was eens
Vorige week startte ons
nieuwe thema ‘Er was
eens’.
We zijn gestart met een
zogenoemde Vossenjacht
waarbij de kinderen in
gemixte groepjes
verschillende
sprookjesfiguren moesten
vinden.
Op de foto kunt u alle
figuren bewonderen.

Kwink
In onze methode Kwink werken we aan verschillende onderwerpen, zoals
‘ken je kwaliteiten’, complimenten geven en het herhalen van de regels
en afspraken die we met elkaar hebben.
Via de link https://www.kwinkopschool.nl/kwink-actueel/oudermagazine
kunt u het oudermagazine lezen. De tweede nieuwsbrief van Kwink is als
bijlage bij dit Joris’ nieuws te vinden. Samen met de tweede
koelkastposter van dit schooljaar. Hiermee kunt u thuis met uw kind in
gesprek gaan over sociaal-emotionele thema’s en emoties.

Junior Sportivate Club
Ieder maandagmiddag organiseren een aantal Junior Sportivaters allerlei
sportieve spelletjes. In de bijlage leest u er meer over!

Luizen
Beste ouder(s)/verzorger(s).
Zoals jullie inmiddels wel bekend, mogen ouder(s)/verzorger(s) in
verband met de Coronamaatregelen niet in de school. Dit betekent dat
het luizenpluisteam zijn taak niet kan uitvoeren.
Wij vragen u daarom het haar van uw kind dit weekend te controleren op
luis/neet. Bij deze een link naar een voorlichtingsfilmpje over het
controleren: https://www.youtube.com/watch?v=HNkgAIxy1zo
Als u luis/neet vindt bij u kind, laat het dan weten
aan de leerkracht van de groep. De leerkracht zal
dan een algemene mail sturen naar de klas. Dit
gebeurt natuurlijk zonder de naam van het
betreffende kind te vermelden.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking en
vriendelijke groeten van het luizenpluisteam.

Achter de muurtjes
Het gebeurt ’s ochtends steeds vaker dat ouder(s) of verzorger(s) ‘even’
het plein op komen om een korte vraag aan een leerkracht te stellen of
om iets door te geven. Dit is niet de bedoeling. We willen u nadrukkelijk
vragen om achter de muurtjes te blijven.
Hebt u toch een vraag of wilt u iets doorgeven. Wenk of zwaai dan even
naar één van de leerkrachten op het plein. Zij zullen dan bij u komen.
Alvast bedankt!

ABC
ABC presenteert: Mediawijs? Je hebt het zelf in
de hand!
Wanneer: 16 november 20.00-21.00 uur.
Een online avond over mediawijsheid voor ouders met kinderen in groep
6 t/m 8. Er is een studio gehuurd met een presentator en drie ervaren
sprekers.
Vanuit huis kunt u naar de livestream kijken en vragen stellen.
Aanmelden is noodzakelijk om de link naar de livestream te krijgen.
Deelname is gratis.

Zie ginds komt de stoomboot…
Gelukkig heeft Sinterklaas geen Covid-reisverbod gekregen en kan hij op
14 november aankomen in Nederland, al is het dan op een geheime
plaats. Traditiegetrouw versieren we de school de vrijdag ervoor in
sinterklaassferen.
Door alle corona maatregelen moeten we dit jaar een beetje creatief zijn
om dat voor elkaar te krijgen. Maar met jullie hulp komt dat vast goed!
Hoe kun je helpen?
•

Door thuis zoveel mogelijk dozen en doosjes in
te pakken in sinterklaaspapier en deze op
vrijdag 13 november om 8:30 uur langs het
schoolplein in te leveren bij de
Sinterklaascommissie (te herkennen aan een
pietenmuts). Zo veranderen we de school in een
enorm pakjespakhuis! Help je mee?

•

Door op 13 november om 16:30 uur op school te komen helpen met
het inpakken van kadootjes. We zorgen ervoor dat er maximaal 3
ouders per klaslokaal zijn, zodat we ons aan de Corona voorschriften
kunnen houden. Kinderen kunnen helaas niet meekomen, want voor
hen moet dit natuurlijk ook een verrassing blijven. Je kunt je hiervoor
aanmelden bij de klassenouder via de klassen appgroep. We zijn op
zoek naar in totaal ongeveer 10 inpakpieten voor deze avond.

Alvast super bedankt voor jullie hulp!
Groeten van de Sinterklaascommissie:
Juf Lianne, Dagmar Wynants, Eveline Koper en Sandra Dijkers

