Nummer 13; maandag 7 dec. 2020

Geachte ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 14.
1. De regel van de week

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Kijk eerst naar jezelf”.

2. Schoolfruit en zuivel
Ook 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 volgende aan de leerlingen uitgedeeld:
Woensdag: gele meloen
Donderdag: sinaasappel
Vrijdag:
peer
Voor de goede orde meld ik u nog dat onze leerlingen op dinsdag, donderdag en
vrijdag in de lunchpauze gratis zuivel kunnen krijgen.
Deze week krijgen de leerlingen melk en karnemelk.
Als leerlingen melk/karnemelk of yoghurt willen drinken, moeten ze zelf voor een
beker zorgen!

3. Sint-Nicolaas 2020
Ondanks alle Covid-perikelen hebben we afgelopen donderdag (3 december) met
leerlingen en leerkrachten een leuk een gezellig Sint-Nicolaasfeest kunnen vieren.
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De Sint had met zijn roetveeg Pieten een plekje gezocht en gevonden in de grote
gymzaal.
Nadat we Sint en Pieten met alle leerlingen en leerkrachten hadden toegezongen,
mochten alle basisgroepen één voor één bij de Sint langskomen.
Samen met alle andere gezellige activiteiten kijken we terug op een geslaagd feest.
Een indruk hiervan kunt u krijgen op ons facebook-account.
Deze feestelijke activiteit werd mede mogelijk door de inzet van onze OuderRaad.
Samen met de collega’s die deel uitmaken van de werkgroep Sinterklaas, hebben zij
ervoor gezorgd dat alles gezellig en vlekkeloos verliep.
We zijn hen hier zeer dankbaar voor. ’t Was weer geweldig!

4. De tien-minutengesprekken
Deze week vinden de tien-minutengesprekken voor de ouders/verzorgers van de
leerlingen van leerjaar 6 en 7 plaats.
Tijdens de gesprekken met de ouders/verzorgers van deze leerlingen worden de
prestaties en vorderingen van de kinderen besproken.
Deze gesprekken zijn NIET verplicht: de ouders/verzorgers van deze leerlingen
kunnen zelf besluiten of zij van de mogelijkheid tot overleg gebruik maken.
De tien-minutengesprekken zullen dit keer DIGITAAL plaatsvinden. Dit in verband
met de Covid-regels.
Een tijdstip voor een tien-minutengesprek kunt u reserveren via Parro.

5. Foute kersttruien-dag
Donderdag 10 december a.s. mogen de kinderen,
wanneer zij dat willen, in een “foute kersttrui” naar school
komen.
Voor de goede orde nog dit: het is absoluut niet de
bedoeling u op kosten te jagen.
Als uw kind geen foute kersttrui heeft en u niet van plan
bent er één aan te schaffen, kunt u uw kind een gewone
trui (laten) aantrekken en deze versieren met
kerstversiering.
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5. Het vakantierooster voor de cursus 2021 - 2022
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede vrijdag:
Pasen:
Meivakantie:
Hemelvaart:
Pinksteren:
Zomervakantie:

18 oktober t/m 22 oktober 2021
27 december 2021 t/m 7 januari 2022
28 februari t/m 4 maart 2022
15 april 2022
18 april 2022
25 april t/m 6 mei 2022
26 mei t/m 27 mei 2022
6 juni 2022
11 juli t/m 19 augustus 2022

6. Een bericht van het School Maatschappelijk werk
Is je kind de laatste tijd vaker boos of sneller geïrriteerd? Het
zou kunnen zijn dat je kind last heeft van de spanning en
onzekerheid rondom het Coronavirus. We moeten ons
allemaal constant aanpassen en ook voor kinderen is het
lastig: zo mochten ze een tijd niet met opa of oma knuffelen,
maken ze zich mogelijk zorgen om hun naasten en hebben
ze een tijd hun sport(vriendjes) moeten missen. De spanning
die we allemaal weleens voelen, kan ook bij kinderen in hun
lijf gaan zitten.
Herkennen waar het vervelende gevoel vandaan komt kan
voor kinderen lastig zijn en zullen ze niet altijd kunnen benoemen. De spanning kan
zichtbaar worden door buitenproportionele frustraties, boze buien of onverwachtse
verdrietige momenten.
Tips:
- Neem de tijd om erachter te komen waarom je kind de laatste tijd opstandig is. Dit
kan je doen door goed te observeren en inzicht te krijgen. Wat zie je concreet
gebeuren? Wat zit er achter het lastige gedrag dat je kind laat zien?
- Ga met je kind in gesprek en neem de uitingen van je kind serieus: het verdriet/de
angst of frustratie die je kind voelt mag er zijn. Benoem dit ook.
- Probeer op kindniveau uit te leggen wat er speelt. Voor meer info zie:
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Praten-over-coronavirus/Antwoord-gevenop-vragen-van-kinderen-en-jongeren
Zou je het fijn vinden om eens met iemand hierover te praten? Je kunt hierover
contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker Nikki Bouwman (zie foto); dit
kan via de leerkracht geregeld worden.
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7. De kalender voor de komende tijd
7/12 – 11/12

Tien-minutengesprekken: leerjaar 6 en 7; niet verplicht (vindt
digitaal plaats)
10 december
Foute-kersttruien-dag
16 december
Kerstviering; deze vindt ’s avonds plaats in de school; hierbij
zijn alleen de leerlingen en leerkrachten aanwezig
17 december
9.00 uur: Kerstontbijt (school open op de normale tijd!)
18 december
Om 12.00 uur start voor alle leerlingen en leerkrachten de
kerstvakantie.
Deze duurt tot en met zondag 3 januari 2021
4 januari
Met oliebollen en kinderchampagne proosten we op het nieuwe
jaar.
6 januari
Luiscontrole (als dit kan i.v.m. met de Corona-regels!)
7 januari
20.00: MR-vergadering
7 januari
Kom in de klas (onder voorbehoud)
11 januari
Start Cito-toetsen; de toets-periode loopt tot uiterlijk 5 februari
12 januari
20.00: OR-vergadering
14 januari
LeerlingenRaad
5 februari
Het ontwikkelingsverslag wordt aan de leerlingen van leerjaar
1 – 7 meegegeven
8, 9 en 10
Gesprekken Voortgezet Onderwijs met ouders/verzorgers en
februari
leerlingen van leerjaar 8
11 t/m 18 februari Verplichte tien-minutengesprekken leerjaar 1 – 7
16 februari
Ontruimingsoefening
19 februari
De voorjaarvakantie begint om 12.00 uur en duurt t/m zondag
28 februari

Tot zo ver deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,

Hans van Elburg.
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