Nummer 15; maandag 14 dec. 2020

Geachte ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 15.
1. De regel van de week

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Doe je best”.

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: ananas
Donderdag: waspeen
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
Als leerlingen melk/karnemelk of yoghurt willen drinken, moeten ze zelf voor een
beker zorgen!

3. Het kerstontbijt
Donderdag 17 december a.s. zullen alle leerlingen en leerkrachten weer samen
aanwezig zijn bij het kerstontbijt.
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Dit begint om 9.00 uur. Dan moeten alle leerlingen op school aanwezig zijn.
De deuren van de school gaan open om 8.30 uur.
Voor het kerstontbijt moeten alle leerlingen een bord, beker en bestek meenemen.
4. Kerstkaarten uitdelen
Zo vlak voor het kerstfeest delen veel leerlingen onderling kerstkaarten uit.
In verband met het Corona-virus is dit zeer onverstandig en moeten we dat dit jaar
niet doen.
Dus a.u.b. geen kerstkaarten meer (laten) uitdelen!
5. Foute kersttruien
Donderdag 17 december a.s. mogen alle leerlingen als zij dat willen opnieuw met
een foute kersttrui naar school komen. Een andere leuke of mooie kerst”outfit” mag
natuurlijk ook!

6. 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

7. 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.
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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.
8. De boekfiets
Afgelopen donderdagmiddag bracht onze leesconsulente Pauline Delfoss een
bezoekje met de boekfiets aan onze school.
A.s. donderdag (17 december) zal zij dit weer doen.
9. De kalender voor de komende tijd
16 december
17 december
17 december
18 december

4 januari
6 januari
7 januari
7 januari
11 januari
12 januari
14 januari
5 februari

Kerstviering; deze vindt ’s avonds plaats in de school; hierbij
zijn alleen de leerlingen en leerkrachten aanwezig
9.00 uur: Kerstontbijt (school open op de normale tijd!)
13.00 – 15.00 uur: boekfiets in de school
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
20.00: OR-vergadering
LeerlingenRaad
Het ontwikkelingsverslag wordt aan de leerlingen van leerjaar
1 – 7 meegegeven
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8, 9 en 10
februari
11 t/m 18 februari
16 februari
19 februari

Gesprekken Voortgezet Onderwijs met ouders/verzorgers en
leerlingen van leerjaar 8
Verplichte tien-minutengesprekken leerjaar 1 – 7
Ontruimingsoefening
De voorjaarvakantie begint om 12.00 uur en duurt t/m zondag
28 februari

Tot zo ver deze nieuwsbrief.
___________________________________________________________________
Beste ouders en verzorgers,

2020; een jaar dat je nooit meer vergeet en dat je toch zo snel mogelijk zou willen
vergeten!
Met elkaar kijken we terug op een bijzonder jaar.
Na een rustig en (vaak) onbezorgd begin van het jaar, werden we rond de
voorjaarsvakantie geconfronteerd met de eerste Covid-berichten.
Aanvankelijk werd er over een vervelend griepje gesproken, maar begin maart
bleek de situatie veel ernstiger en waarna op 17 maart jl. “de intelligente Lock
down” volgde.
Voor ons als leerkrachten leidde dat op 18 maart tot de volledige sluiting van de
school.
Vanaf dat moment gingen de leerkrachten van de school “onderwijs op afstand”
geven. Als directeur kijk ik nog met veel bewondering terug op de wijze waarop de
collega’s dit vorm gaven.
In de maanden hierna volgde de “halve opening” van de school en later mochten
we weer helemaal open voor alle leerlingen.
Dwars door alles heen liep de afwezigheid van een aantal collega’s.
Dat was voor hen en de overige collega’s lastig en vervelend, maar deze
afwezigheid werd steeds weer intern opgevangen.
Al deze zaken vergden veel energie, maar hebben ook geleid tot een grote
saamhorigheid: “samen redden we het als team en zorgen we ervoor dat het
onderwijs zo goed mogelijk doorgang kan vinden”.
Goed om zo met elkaar in onze school bezig te zijn!
Inmiddels werken we alweer een poos “normaal” in een wereld die verre van
normaal is. Iedereen, ouders/verzorgers, leerlingen en leerkrachten, is het redelijk
zat en hoopt dat de wereld het komend jaar
weer langzaamaan normaal wordt.
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Mede namens de collega’s wens ik u heel plezierige kerstdagen.
Ook wensen wij u allen een plezierige en zo mogelijk ontspannen kerstvakantie
toe.
Hopelijk kunt u, in bijzijn van degenen die u lief zijn, toch nog iets van de
kerstgezelligheid, samen met je familieleden en/of vrienden ervaren, zodat u begin
januari 2021 weer vol goede moed en vol energie aan een nieuw jaar kunt
beginnen.

Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Hans van Elburg

Samen
Samen heeft nog nooit
zo veel betekenis gehad als dit jaar.
Laten we de momenten dat we
samen kunnen zijn daarom koesteren.
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Wij wensen jullie heel veel “samen”
en gezondheid in het nieuwe jaar.
___________________________________________________________________
Nog een berichtje van “De Hof van Seghwaert”:

DE HOF VAN SEGHWAERT

altijd ’n beleving

speelmiddag 16 Dec
Het is winter, de bomen zijn kaal in de Hof. De eerste dieren gaan in
winterslaap. De Hof is in rust. Maar niet op woensdagmiddag 16
december, dan is er nog een keer een knutselmiddag met als thema:

Kerst
We starten om 14:00 uur en het duurt tot ongeveer 15:30 uur.
De middag is voor kinderen van ca. 6 tot 12 jaar.
De kosten bedragen 1,50 euro per kind of een strip van de strippenkaart
(5 strippen voor 5 euro).
Natuurlijk gelden bij ons ook de landelijke corona-regels.
Dus volwassenen en kinderen ouder dan
12 jaar houden 1,5 m afstand en er zijn
maximaal 4 volwassenen bij elkaar.

6.

