Nieuwsbrief 11. 20-11-2020
Data van belang
26 november
27 november
2 december
16 december
18 december
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schriften inzien gaat niet door vanwege corona
studiedag; alle leerlingen vrij
sinterklaas bezoekt de school
kennismaken nieuwe leerlingen
start kerstvakantie 12.35u

Vervangingen
Vervangingen vooraf geven is steeds lastiger omdat we nu nog niet weten hoe
het volgende week gaat lopen.
Wat bekend is staat hieronder.
Juf Emily of meneer John vervangt maandag de groep van juf Carlijn, 7a.
Juf Whitney is dinsdag in de groep van meneer Gérard, 5d/6d.
Juf Suzanne is woensdag in de groep van juf Yvet, 5b.
Juf Whitney is donderdagochtend in de groep van meneer Ruud, 8a.
Juf Whitney is donderdagmiddag in groep 7/8 om te helpen bij de
domeinmiddag.
Nieuwe gedragsverwachting
Het gaat erg goed met het sparen van de muntjes voor de
ballen in de buis. We hebben er nu 68 inzitten en zijn al
weer hard op weg naar de 80. De nieuwe beloning die
daarbij hoort is: iets lekkers maken/koken.
We zijn erg trots op de kinderen hoe goed ze het gedrag
laten zien; niet alleen voor muntjes.
We gaan de komende 4 weken werken aan: “Ik houd de
gang netjes”.
Schriften en werkjes inzien
Zoals u hierboven kunt zien, gaat het inzien van schriften en bekijken van
werkjes van kinderen niet door. Vanuit de afspraken rondom Corona mogen er
nog geen ouders op school aanwezig zijn. Natuurlijk betreuren we dit. We
moeten het samen volhouden.
Voorleeswedstrijd
Afgelopen weken zijn in de groepen 7 en 8 voorleeswedstrijden gehouden.
Komende donderdagmiddag mogen de leerlingen die de voorleeskampioen van
de groep zijn geworden, meedoen aan de wedstrijd om schoolkampioen te
worden. Juf Ilse en juf Jacqueline zijn de juryleden die gaan luisteren en na
afloop de kampioen bekend gaan maken. Onze schoolkampioen mag dan
meedoen aan de wedstrijd “voorleeskampioen van Oosterhout”.
Studiedag 27 november
Tijdens de studiedag zijn wij bezig met begrijpend luisteren. We gaan lessen
voorbereiden waar we met de kinderen aan gaan werken in de komende periode.
Daarnaast zijn we bezig met ons werken in Office 365, zodat we goed op de
hoogte zijn wat dit systeem ons allemaal kan bieden.

Tot slot gaan we aan het werk in de leerteams. Wilt u dit nog eens teruglezen
dan kunt u dat vinden op de achterkant van onze schoolkalender bij “vooruitblik
2020-2021” op pagina 8.
Dit is ook te vinden op de website onder het kopje schoolgids.
Bezoek Sinterklaas
Gelukkig hebben we bericht gekregen dat Sinterklaas met zijn Pieten ons niet is
vergeten. Zij komen woensdag 2 december op school langs. We hebben een
programma kunnen maken waarbij alle kinderen de show van de Pieten kunnen
gaan bekijken. Helaas zijn hierbij geen ouders welkom vanwege de
Coronamaatregelen.
Surprises
Natuurlijk zijn de leerlingen van groep 6,7 en 8 al begonnen aan het maken van
hun surprises. Zij hebben afgelopen maandag een brief hierover meegekregen.
We wensen iedereen heel veel succes hierbij. Zorgt u ervoor dat de kinderen de
surprise op maandag 30 november mee naar school nemen?
We hopen op een heel gezellige ochtend met de mooiste creaties (is elk jaar
weer een schitterend schouwspel als ze tentoongesteld zijn).

