Nieuwsbrief 5. 18-9-2020
Data van belang

21 september – 16 oktober
30 september
5 oktober
14 oktober
16 oktober
26 oktober

:
:
:
:
:
:

startgesprekken op school
leerlingen groep 8 naar de Efteling
studiedag; alle leerlingen zijn vrij die dag
kennismaken met de nieuwe leerlingen
15.05u start herfstvakantie
8.40u start school

Leerlingenvervoer
Kinderen die met de bus/taxi naar school komen, worden ook weleens
opgehaald. Wilt u dit doorgeven bij de busbegeleider maar ook op school. Onze
leerkrachten die de kinderen op de bus zetten, weten dan ook op wie ze wel/niet
hoeven te wachten. Wij willen niet dat dit mis gaat en uw zoon/dochter door u
zelf moet worden opgehaald.
Leerlingenkaart
We hebben gegevens van uw zoon/dochter in ons leerlingvolgsysteem. Deze
kunnen natuurlijk wijzigen. Wilt u op de leerlingenkaart deze gegevens
controleren en zo nodig aanpassen. Wij passen het dan weer aan in ons systeem
zodat alles weer up-to-date is. De kaart wordt meegegeven komende maandag
en dan de vraag aan u: geeft u het formulier weer zo snel mogelijk mee terug
zodat we de gegevens kunnen aanpassen.
Uitnodiging voor oudergesprek
Vrijdag heeft u de uitnodiging voor het startgesprek meegekregen. Fijn dat jullie
naar school komen om kennis te maken met de leerkracht van uw kind. Een
mooi uitgangspunt om het samen te doen dit jaar.
PBS (hulp bij positief gedrag)
Hoera, de eerste 20 ballen zijn in de buis gestopt!!
Wat een kanjers hebben we hier op school en wat een
genot om rond te lopen want de kinderen en
volwassenen groeten elkaar op een fijne manier. Dit
houden we vast voor de rest van het jaar.
We gaan komende dinsdag starten met een nieuwe
gedragsverwachting:
“Ik ben rustig op de gang”
Kinderen kunnen weer volop muntjes verdienen.
De beloning bij 40 ballen wordt: “pyjama/pantoffeldag”.
Dit betekent dat we allemaal in onze pyjama en op pantoffels naar school komen
op een afgesproken dag. U wordt hierover geïnformeerd als het zover is.
Vervangingen
Dinsdag zal juf Whitney, juf Carlijn vervangen in groep 7a.
Juf Suzanne zal juf Crissy woensdag vervangen in groep 6a.
Dit is altijd onder voorbehoud.
Meneer Bas is verkouden en laat zich zondag testen. We hopen dat hij er
maandag weer is anders wordt hij vervangen door meneer John.
Juf Marcella wordt morgen al getest dus die hoopt er maandag zeker weer te
zijn.

Stagiaires
Komende week starten er weer 2 nieuwe stagiaires: juf Demi in groep 5b op
maandag, woensdag en donderdag en juf Evelyn bij juf Stefanie op maandag en
dinsdag.
Afspraken over thuiswerk
Vanwege Corona moeten kinderen thuisblijven, terwijl ze eigenlijk niet echt ziek
zijn. Ze zijn verkouden.
Kinderen kunnen dan toch wel werk doen thuis.
Bij Delta-onderwijs is overleg geweest hierover.
We hebben dit vertaald naar onze school.
Dit betekent het volgende:
- Er worden geen digitale lessen gegeven.
- Er worden geen pakketjes gemaakt.
- Een boek lezen kan altijd, de meegekregen huiswerkopdrachten maken
ook.
- De leerkrachten zetten voor alle kinderen, die thuis moeten blijven, een
opdracht op klasbord/classdojo waarbij gewerkt wordt in Squla.
- In Squla werkt uw zoon/dochter altijd aan stof die passend is bij zijn/haar
niveau.
- Onder schooltijd kunnen kinderen daarop inloggen.
- De kinderen hebben hiervoor een inlogcode die u via de leerkracht krijgt.
- De leerkracht kan zien wat uw zoon/dochter doet.
- Zij krijgen opdrachten in verschillende vakgebieden.
Het maakt dan niet uit wanneer uw zoon/dochter thuis moet blijven, want deze
opdrachten kunnen elke dag starten en sluiten aan bij het werk in de klas.
Per groep volgen via klasbord of classdojo nog meer specifieke opdrachten in het
kader van het thema waaraan ze werken; het voorbereiden van b.v. een
spreekbeurt of boekbespreking; het lezen van een boek en daarna maken van
een tekening/verslag etc.
Kinderboekenweek
Op 30 september start de Kinderboekenweek 2020. Het thema van dit jaar is:
“En Toen”.
Tijdens de Kinderboekenweek® 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen
geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees
spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te
weten over de Oudheid.
Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken werelden
uit het verleden door het lezen van boeken!
Op de website: www.kinderboekenweek.nl vindt u heel veel informatie over
boeken voor elke leeftijd, het lied dat speciaal is geschreven met een dansje
erbij. Veel plezier met al die mooie verhalen over het verleden.
18e Van Mossel Opel KaaienLoop 19 september 2020 afgelast.
Wij hadden onze zinnen gezet om op 19 september 2020 een gedenkwaardige
18e editie van de Van Mossel Opel KaaienLoop te organiseren. Maar door
onzekerheid of er op die datum alweer grote evenementen gehouden kunnen
worden, hebben wij als stichting tot onze grote spijt moeten besluiten om het
mooiste hardloopevent van Oosterhout dit jaar definitief niet door te laten gaan.

Maar niet getreurd. Wij gaan ons nu met de volle honderd procent inzetten om
van de 18e Van Mossel Opel KaaienLoop op 8 mei 2021 de mooiste editie ooit te
maken.

