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Agenda:

Januari:
10 Naar school
17 Start Cito periode

Februari:
4 Einde Cito periode
7 t/m 11 adviesgesprekken groep 8
15 OR vergadering
18 rapporten mee naar huis
22 MR vergadering
28 voorjaarsvakantie

Maart:
7 weer naar school
7 t/m 11 rapportgesprekken



Onderwerpen van deze nieuwsbrief:
Terugblikken:

- Sint
- Studiedag
- Kerst
- Een week eerder

vakantie
Vooruitblikken:

- Start 10 januari
- Op onze school …..

Bijlagen:
- rijksoverheid:

start 10 januari

Gelukkig 2022
Via deze weg wensen wij iedereen een fantastisch 2022 toe!!
Wij hopen dat het jaar voor iedereen:

veel plezier brengt
een leerzaam schooljaar wordt

veel geluk en gezondheid
goed is gestart

Terugblikken:

Sint
Gelukkig hebben wij de Sint met 2 pieten kunnen ontvangen op school. Zij kwamen op
een spectaculaire manier aan, maar waar die ene piet nou vandaan kwam…. dat
vragen we ons nog steeds af.
Via de schoolapp heeft u een impressie van de feesten in de klas ontvangen.
Dank aan de werkgroep voor de organisatie en de flexibiliteit!



Studiedag
Op 6 december stond gepland dat wij met het team kennis zouden maken met de
methodiek van Rots en Water. Helaas waren de maatregelen aangescherpt waardoor er
een andere inhoud aan de dag gegeven moest worden.
Uiteindelijk hebben we:

1. een digitaal kenniscollege gevolgd rondom het thema: meer en
hoogbegaafdheid. Deze is verzorgd door La Luna. In de Verrekijker wordt door
de kinderen gewerkt met het programma dat zij ontwikkelen.
Onderwerpen die zijn besproken: visie op hoogbegaafdheid, signaleren,
afstemmen, aanbod vanuit context en vakoverstijgend, eigen
verantwoordelijkheid en welke volgende stap voor de PWA.
Vandaaruit zijn we gaan kijken naar het aanbod in de groepen en de organisatie.
Om deze groep kinderen nog bewuster instructie en feedback te geven, hebben
we in elke weekplanning tijd vastgelegd.

2. ons verder verdiept in onze missie en visie. We zijn uitvoerig bezig geweest met
het aanscherpen van de tekst van onze nieuwe missie en visie. Daarna hebben
we per bouw een kenniscollege gevolgd van Cube Consulting met het thema:
‘Stijn in actie’. Hierna zijn de bouwen lessen gaan voorbereiden met de nieuw
verworven kennis.

We hebben een volle, praktische en leerzame dag gehad waar we direct de volgende
dag mee aan de slag konden.

Kerst
Voor de werkgroep van Kerst waren er heel wat uitdagingen. De eerste planning kon
niet doorgaan door de nieuwe maatregelen, dus programma aanpassen. En toen
kwam de regering met de mededeling dat de kinderen een week eerder vakantie
hadden, dus nog meer aanpassen voor de werkgroep, maar zeker ook voor alle
ouders. Gelukkig is dit allemaal gelukt en zijn er veel activiteiten doorgegaan.
De high tea was een daverend succes! Met dank aan iedereen voor de mooie
gerechtjes, de kinderen hebben genoten!
Van de kerststukjes heeft iedereen nog weken kunnen genieten. Wat hebben de
kinderen hard gewerkt en wat waren ze mooi!
Samen met alle kinderen hebben we nog een bedankje gemaakt voor de sponsoren.
Deze kerstboom kaart met ‘ballen’, de vingerafdruk van alle kinderen van de school, is
naar hen verstuurd.

Een week eerder vakantie
De regering besloot de kinderen een week eerder vrij te geven om zo besmettingen
voor de kerst te verminderen en op 10 januari de scholen weer te openen.
Wij als personeel zijn op school bezig geweest met het opruimen en schoonmaken
van de lokalen, de afronding van de afgelopen periode en de voorbereiding van de
nieuwe periode, zorggesprekken en onderwijsinhoudelijke gesprekken, en ga zo maar
door. Wij hebben deze week als zeer zinvol ervaren mede omdat er nu meer tijd
beschikbaar was.



Vooruitblikken:

Start maandag 10 januari 2022
Wij zijn heel blij dat de kinderen weer naar school mogen komen en dat we niet hoeven
over te stappen op digitaal onderwijs. We starten hoe we zijn geëindigd.
Dat betekent: (zie brief van november 2021)

1. zoveel mogelijk kinderen zelfstandig naar school
2. geen ouders in de school
3. iedere groep eigen ingang
4. iedere groep een eigen start- en eindtijd van de dag (zie schema hieronder)
5. iedere  groep verzamelt bij de eigen leerkracht op het plein
6. klassen werken niet meer samen maar zijn gescheiden in zogenaamde bubbels
7. kinderen van groep 6 tot en met 8 dragen een mondkapje als zij op de gang lopen
8. wij vragen kinderen van groep 6 tot en met 8 twee keer per week een zelftest te doen
9. buitenspelen in de bubbels

Naar binnen: 8.25 en 12.55 uur
Naar huis: 11.55 en 14.55 uur
groep 1-2: ingang bij het kleine plein
groep 5   : ingang bij groep 4 en 5
groep 8A: hoofdingang
groep 8B: ingang bij de gymzaal

Naar binnen: 8.30 en 13.00 uur
Naar huis: 12.00 en 15.00 uur
groep 3: ingang bij het kleine plein
groep 4: ingang bij groep 4 en 5
groep 6: hoofdingang
groep 7: ingang bij de gymzaal

Bij corona klachten vragen wij u, uw kind bij de GGD te laten testen of een thuistest te
doen. Bij een negatieve uitslag mag uw kind gewoon naar school. Wanneer de uitslag
positief is bij een thuistest, blijft het hele gezin thuis en gaan testen bij de GGD.

Wanneer uw kind positief getest is met een PCR test, zou u dit door willen geven aan
de leerkracht of de directeur? Op deze manier kunnen er gepaste acties worden
ondernomen wanneer nodig.
Voor nu geldt, zover bekend, dat als er binnen een groep of klas, 3 of meer corona
besmettingen zijn binnen 7 dagen de hele groep in in quarantaine moet. De kinderen
die afgelopen jaar corona hebben gehad of voor personenen die volledig zijn ingeënt
hoeven niet in quarantaine en mogen naar school.

Wanneer er iemand in het gezin positief wordt getest, dan moet het hele gezin 10 dagen
in quarantaine. Na 5 dagen kun je een PCR test doen bij de GGD. Als deze negatief is,
kan de quarantaine eerder worden opgeheven. Mocht dit betrekking hebben op u en uw
gezin, dan verwijs ik graag door naar de GGD. Zij kunnen u precies uitleggen wat de te
volgen stappen zijn.

Zit uw kind in groep 6, 7 of 8? Zou u dan een thuistest willen doen, voordat uw kind naar
school komt?



Op onze school …

… besteden we tijdens de Kiva en Wereldwijs lessen aandacht aan de onderwerpen
veiligheid en gezondheid. Dit kunnen we niet alleen, maar alleen samen met u, de
ouders van de kinderen van onze school. Daarom zouden wij het fijn vinden als

● de kinderen gymschoenen dragen tijdens de gymlessen;
● honden niet op het schoolplein komen, maar daar buiten wachten, zodat

alle kinderen (voor hun gevoel) veilig naar binnen kunnen;
● de kinderen binnenschoenen hebben die zij in de klas dragen.
● de kinderen op donderdag en vrijdag een gezond tussendoortje

meenemen;
● de traktaties voor de leerkrachten omgezet worden in een donatie voor het

goede doel.

Wij hebben zin in maandag! Graag tot dan!


