7. Nieuwsbrief 14 oktober 2022
Data van belang
19 oktober
21 oktober
31 oktober
1 november
7-11 november
14-25 november
30 november
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kennismaken nieuwe leerlingen
start herfstvakantie 15.05u
school start om 8.40u
voorlichting VO voor ouders leerlingen groep 8
mediaweek
toetsweken
schriften inkijken

Vervangingen
Afgelopen week is het aangegeven rooster flink in de war geraakt, doordat we
zieke leerkrachten hadden in verschillende groepen. Het rooster is dus een
indicatie, maar kan steeds aangepast worden in de week als er leerkrachten
uitvallen. Doel is: alle groepen kunnen draaien en extra taken schuiven op.
Maandag
Juf Sandra is in groep 8b.
Juf Suzanne is in de ochtend een uurtje in groep 5a.
Juf Emily is in groep 3b.
Dinsdag
Juf Whitney is in de ochtend in groep 8b en in de middag in 7b.
Juf Sandra is in de ochtend in groep 8c en in de middag in groep 7d/8d.
Juf Eefje is in de ochtend in groep 8a en in de middag in groep 1/2.
Juf Marcella is in de ochtend in groep 5a en in de middag in groep 5c/6c.
Juf Emily is in groep 3b.
Woensdag
Juf Eefje is in groep 7a.
Juf Quincy is in groep 6b.
Juf Yvonne is in groep 4b.
Juf Emily is in groep 3b.
Donderdag
Juf Quincy is de hele dag in groep 6a.
Juf Whitney is de hele dag in groep 5d/6d.
Vrijdag
Juf Yvonne is de hele dag in groep 5c/6c. Zij zal dat bijna het hele jaar invullen
op de vrijdagen omdat meneer Thom verlof heeft i.v.m. de geboorte van Zac.
Voorstelling Boomwhakalaa
In het kader van cultuuronderwijs zijn we maandag 10 oktober met alle groepen
naar de muziekvoorstelling Boomwhakala geweest. Niet zomaar een
muziekvoorstelling, maar eentje waarin de kinderen niet alleen naar muziek
hebben geluisterd, maar ook actief mee konden doen! We hebben het in de klas
eerst gehad over verschillende soorten muziek en muziekinstrumenten. Daarna
hebben we kennisgemaakt met Caribische muziek. Tijdens de voorstelling
hebben we meegezongen, gedanst en muziek gemaakt met boomwackers.
Schoolfruit
Komende week krijgen de kinderen: druiven, waspeen en een appel.
Informatieavond ouders leerlingen groep 8
Op 1 november houden we onze jaarlijkse informatieavond voor alle ouders van
de leerlingen van groep 8. Deze avond wordt gehouden op SBO de Wissel. U
krijgt nog informatie over het juiste tijdstip.

Studiedag
Vrijdag hebben we samen ons verder geschoold in het geven van een goede les.
We hadden voor de vakantie al samen gekeken hoe we de kinderen nog beter
kunnen motiveren om mee te doen. Nu hebben we geleerd hoe we nog beter de
instructie kunnen geven zodat de kinderen nog beter weten wat ze moeten doen.
We doen dat volgens het principe: ik – wij – jullie – jij. Natuurlijk zijn daarna de
leerteams weer verder gegaan met hun aandachtspunten voor dit schooljaar.
In de middag hebben we onder leiding van Wim van Gelder (Opleider, ontwerper
en inspirator op het gebied van spelen, bewegen, sporten en bewegend leren)
naar onze speelplaats gekeken. Hoe kunnen we nog meer mogelijkheden bieden,
zodat alle kinderen kunnen bewegen om weer energie op te doen voor de
volgende lessen.
Parkeren bij de school
We weten dat de handhaving na de herfstvakantie gaan controleren op fout
parkeren. Denk dus aan parkeren in de daarvoor bestemde vakken. We hebben
ook afspraken over parkeren op de parkeerplaatsen bij de Kameleon, de BSO en
de appartementen achter de school. Deze parkeerplaatsen zijn niet bedoeld voor
ons. Het gevaar voor de kinderen op de fiets, die daar langs moeten, willen we
niet opzoeken. We vragen u dan verder van de school te parkeren bij het
Gemeentehuis en dan naar school te lopen.
Voor schooltijd
We willen ouders vragen om hun kinderen vanaf groep 4 weer zelfstandig het
plein op te laten komen zodat ze naar de klas kunnen gaan. We denken dan aan
het bevorderen van de zelfredzaamheid van de kinderen. Ook na schooltijd is het
fijn als u wacht buiten de poort zodat de kinderen naar u toe komen.
Heppie vakanties en weekenden
In de bijlage ontvangt u een flyer met informatie over de Heppie vakanties en
weekenden. Lees goed wat u kunt doen om hiervoor in aanmerking te komen of
kijk op de website: www.heppievakanties.nl
Corona
In verband met de oplopende besmettingen hebben we informatie voor u bij
elkaar gezet. In de bijlage krijgt u een brief vanuit het bestuur hierover. Tevens
vragen we u om onderstaande link te openen (ctrl toets indrukken en
tegelijkertijd een muisklik). U krijgt een vragenlijstje over risicogroepen en ook
of u werkzaam bent in een cruciaal beroep. Het maakt niet uit of u de link
gebruikt of het plaatje.
We vinden het prettig om deze informatie te hebben als we na de vakantie toch
ineens weer worden geconfronteerd met maatregelen bij een uitbraak van
corona.
We zitten nu in fase 2 (licht groen) van de 4 (zie bijlage). Mocht het zover
komen dan hoort u wat concreet de afspraken zijn voor onze school.
Bij de overheid en op de site van Delta-onderwijs vindt u meer informatie.
Hierbij de link om de vragenlijst in te vullen:
https://forms.office.com/r/tYHhbELLvV

