Nummer 10; maandag 9 nov. 2020

Geachte ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 10.
1. De regel van de week

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Eerlijkheid duurt het langst”.

2. Schoolfruit en zuivel
Vanaf deze week ontvangen onze leerlingen weer drie keer per week in de kleine
pauze (op woensdag, donderdag en vrijdag) gratis school”gruit”.
DEze week wordt het volegden aan de leerlingen uitgedeeld:
Woensdag: waspeen
Donderdag: banaan
Vrijdag:
appel
Het school”gruit”programma loopt tot en met 16 april 2021.
Voor de goede orde meld ik u nog dat onze leerlingen op dinsdag, donderdag en
vrijdag in de grote pauze gratis zuivel kunnen krijgen.
Ze moeten dan een beker bij zich hebben.
Deze week kunnen de leerlingen kiezen uit melk en karnemelk.

3. Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s.

In de afgelopen maanden heeft de directie de subsidie “Inhaal- en
ondersteuningsprogramma’s onderwijs” aangevraagd. Deze subsidie is aan de
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school toegekend.
Via deze subsidie is het mogelijk een programma te realiseren voor kinderen die
door het thuisonderwijs tijdens de Coronaperiode mogelijk achterstanden hebben
opgelopen.
Wij zullen dit doen door de kinderen extra onderwijstijd te bieden. Deze extra
onderwijstijd zal tijdens en mogelijk na schooltijd plaatsvinden. Hoe en wanneer dat
wordt geregeld laten wij binnenkort weten.
De afgelopen week heeft het team op basis van de Cito-uitslagen vastgesteld welke
kinderen extra ondersteuning krijgen.
De ouders/verzorgers van de kinderen die geselecteerd zijn, krijgen hier binnenkort
bericht over.
De geselecteerde leerlingen krijgen de komende periode extra begeleiding in een
groepje van maximaal 5 leerlingen. We streven er naar eind november te starten. De
extra ondersteuning zal tot eind januari 2021 duren en loopt daarna (met event.
andere leerlingen) nog door tot vlak voor de zomervakantie 2021.

3. De week van de media-wijsheid
De Week van de Mediawijsheid vindt dit jaar plaats van 6 tot en met 13 november en
staat volledig in het teken van de digitale balans. De jaarlijkse
bewustwordingscampagne over kritisch en actief omgaan met media stelt dit jaar de
vraag: hoe beïnvloedt jouw mediagebruik jouw leven? En hoe kun je media
gebruiken om gezond te blijven en het beste uit jezelf te halen?
“Vaak denken mensen bij media en gezondheid aan meer of minder schermtijd”,
aldus Mary Berkhout-Nio, programmadirecteur Netwerk Mediawijsheid. “Maar in de
Week van de Mediawijsheid kijken we verder dan dat. Media hebben ons zo
ontzettend veel te bieden. Wat haal jij eruit voor jezelf?
Waar helpen media je bij en wanneer heb je er juist last van? Vooral nu zo’n groot
deel van het dagelijkse leven via digitale media plaatsvindt, kun je je afvragen: wat
betekent dit voor mijn mentale en lichamelijke gezondheid?”
Deze week zullen de leerkrachten in de groepen aandacht besteden aan dit
onderwerp.

4. De Boekfiets in de school

De Boekfiets gaat weer op pad. Op donderdag 12 november zal deze tussen 13.00
uur en 15.00 uur in de aula van de school staan.
In deze periode zullen leerlingen van Unit 1 en groep “Eendjes” van ons KDV in
kleine groepjes een bezoekje aan de Boekfiets brengen. Zij worden begeleid door
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Pauline Delfos, onze boek- en leespromotor.
De Boekfiets is een herkenbare bakfiets die is uitgerust met een complete inventaris
van boeken, knuffels, spelletjes, tekenspullen en een geluidsinstallatie .

5. De kalender voor de komende tijd
6 – 13 november
12 november
19 november
23 november
25 november
26 november
27 november
30/11 – 4/12
3 december
16 december
17 december
18 december

4 januari
6 januari
7 januari
7 januari
11 januari

Week van de Mediawijsheid
Boekfiets in de school; de volgende datum is 10 december a.s.
Leerlingenraad
Studiedag; alle leerlingen zijn deze dag vrij
Schoen zetten
20.00: MR-vergadering
Het ontwikkelingsverslag wordt meegegeven aan de leerlingen
van leerjaar 8 (overige groepen: 5 februari 2021)
Tien-minutengesprekken: leerjaar 8 verplicht; overige leerjaren
niet verplicht
Sint-Nicolaas bezoekt onze school; alle leerlingen zijn
’s middags vrij
Kerstviering; deze vindt ’s avonds plaats in de school; hierbij
zijn alleen de leerlingen en leerkrachten aanwezig
Kerstontbijt
Om 12.00 uur start voor alle leerlingen en leerkrachten de
kerstvakantie.
Deze duurt tot en met zondag 3 januari 2021
Met oliebollen en kinderchampagne proosten we op het nieuwe
jaar.
Luiscontrole (als dit kan i.v.m. met de Corona-regels!)
20.00: MR-vergadering
Kom in de klas (onder voorbehoud)
Start Cito-toetsen; de toets-periode loopt tot uiterlijk 5 februari

Tot zo ver deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,

Hans van Elburg.
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