Nieuwsbrief 6. 25-9-2020
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

Thuiswerk
Afgelopen vrijdag kreeg u de nieuwsbrief met daarin informatie over het
thuiswerken als kinderen thuis moeten blijven terwijl ze niet ziek zijn (hooguit
verkouden). Dit is inmiddels achterhaald.
Kinderen mogen, ook al zijn ze verkouden, gewoon naar school. Dit betekent ook
dat we nu alleen nog thuiswerk verzorgen als kinderen in quarantaine moeten.
Dan gelden de afspraken die in de nieuwsbrief staan.
Nieuwe beslisboom
In de bijlage voor jullie de nieuwe beslisboom waarin staat wanneer kinderen
thuis moeten blijven en wanneer ze juist wel naar school mogen. Het gaat dan
vooral om klachten als koorts, benauwdheid en overmatig hoesten (covid-19).
Poster gemeente Oosterhout
De gemeente Oosterhout publiceert een poster m.b.t. de leefregels rondom
corona. U vindt deze in de bijlage: “bent u in contact geweest met iemand die
corona heeft”.
Vervangingen
Vervangingen vooraf geven is steeds lastiger omdat we nu nog niet weten hoe
het volgende week gaat lopen.
Juf Marjolein was vrijdag thuis i.v.m. verkoudheid waardoor groep 3b samen les
heeft gekregen van juf Emily.
Uitstapjes
Woensdag gaan de kinderen van groep 8 naar de Efteling. We hopen natuurlijk
op een droge dag.
Vrijdag gaan de kinderen van groep 5a en 5c/6c op excursie naar de Oliemeulen
in Tilburg. We wensen hen een leerzame dag.
Leerlingenkaart
Denkt u nog aan de leerlingenkaart. Graag meegeven als u deze heeft
gecontroleerd; dan zijn we weer “bij de tijd”.
Studiedag 5 oktober
Op 5 oktober hebben we met het team de 2e studiedag van dit jaar gepland
staan. Tijdens workshops gaan we ons weer verder verdiepen in diverse
onderwerpen: kennismaken met de nieuwe methode “Kriebels in je buik” i.v.m.
relationele en seksuele vorming, “Met woorden in de weer” i.v.m. uitbreiden van
de woordenschat, “van goud naar geld” i.v.m. rekenen, passende perspectieven
i.v.m. rekenen, IrisConnect i.v.m. professionalisering van de leerkracht.

