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Nieuwe leerling
Efrata, het zusje van Soleihome uit groep 2 wordt 27 november 4 jaar. Ze heeft al een paar keer proefgedraaid in
groep 1 en heeft er zin in. We wensen Efrata veel plezier in groep 1.

Corona
We hebben deze weken te maken gehad met veel quarantaine gevallen. Als we terugkijken hebben maar twee
kinderen corona gehad, waarvan eentje al weer terug op school is. Helaas heeft juf Manon ook corona, de
informatie heeft iedereen vanochtend ontvangen. We zijn wat strenger en voorzichtiger dan voorheen, maar dat
heeft vooral te maken met het feit dat we de school niet weer dicht willen hebben. Dus ons advies aan iedereen,
houd de vinger aan de pols en bij twijfel overleggen met Rik.

Dossierdag
Afgelopen woensdag hebben de leerkrachten veel tijd gehad om hun administratie bij te werken. We hebben
hierbij dan over voorbereiding, evaluatie, maken van plannen, overleggen, enz. Af en toe zo’n dagje is prettig om
weer alles op orde te hebben.

Meester Carsten 25 in het onderwijs werkzaam
Gisteren was meester Carsten precies 25 jaar
werkzaam in het onderwijs. Dit hebben we als school
zeer bescheiden gevierd. De collega’s hadden zijn
lokaal versierd en na de ochtendpauze hebben alle
kinderen bij het podium (buiten) gezongen voor meester
Carsten. De leerlingen van de leerlingenraad boden
meester Carsten een felicitatiekaart per jaargroep aan,
ieder kind had hierop zijn naam of stempel gezet.
Namens Comprix bood meester Rik hem een bloemetje
aan en hij kreeg van school een mooi beeld van een
gezin. Want meester Carsten gaat verhuizen en dit
beeldje zal goed passen bij zijn nieuwe woning.
Meester Carsten bedankte iedereen en zal het feestje
nog eens dunnetjes overdoen als iedereen weer op
school is en als alles weer mogelijk is.

Sinterklaas
Deze week heeft het team de school
versierd in sint sferen. Normaal gesproken
doen de ouders/verzorgers van de
versiercommissie dat, maar dat kan helaas
niet meer i.v.m. de verscherpte maatregelen.
Het resultaat is prachtig geworden.
Natuurlijk hopen we dat de versiercommissie
weer snel kan komen versieren, maar we
denken niet meer dat het dit kalenderjaar
gaat gebeuren……..Toch bedankt voor jullie
opgave dames!!

Nieuw net over de zandbak.
Vandaag is er een nieuw net over de zandbak gekomen. Dit omdat het oude net wat gaten had, het elastiek was
versleten en het was net wat te klein.
Zo hopen we dat de buurtkatten niet in de zandbak komen.

Naschools aanbod dinsdag 23 november
Het Beweegteam heeft i.v.m. de oplopende besmettingen
op vele basisscholen besloten om het Naschoolse Sport
Aanbod Pietengym niet verder te laten doorgaan. Wij zijn
van mening dit te moeten beslissen om verdere
besmettingen tegen te gaan.

Oudergesprekken
Volgende week (22 t/m 26 november) hebben de rapportgesprekken van groep 1 t/m 8.
Hierin zullen we met elkaar spreken over de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling, dit volgens wij via
onze methode ‘Kanjertraining’ en het daarbij horende volgsysteem ‘Kanvas”.
De leerlingen van groep 5 t/m groep 8 hadden een aantal vragen over vriendschap en samenwerken ingevuld en
ook de leerkrachten hadden vragen over alle leerlingen uit hun eigen groep beantwoord.
De leerkrachten van groep 1 t/m 4 hebben vragenlijsten ingevuld over alle kinderen.
Lukt het inschrijven niet of past het tijdstip toch niet? Neem dan even contact op met de leerkracht van uw kind.
Sommige ouders/verzorgers zijn niet ingepland, zij hebben al eerder een gesprek gehad met de leerkracht of zijn
later ingepland.
I.v.m. de verscherpte coronamaatregelen is er 1 ouder per leerling uitgenodigd. Vanaf groep 5 willen we ook
graag dat de leerling aanwezig is. Aangezien het gesprek over hem of haar gaat.
Juf Inge en juf Anja zullen de gesprekken met de ouders/verzorgers van groep 1 (juf Inge) en groep 2 (juf Anja) in
het kantoortje naast het lokaal van groep 1&2 voeren. De ouders/verzorgers mogen via de ingang van groep
1/2/3 naar binnen. Wacht u in de hal?
Juf Alja en juf Danielle zullen de gesprekken met de ouders/verzorgers van groep 3 voeren in het lokaal van
groep 3 (na schooltijd) of in het lokaal van de peuterspeelzaal (onder schooltijd).
De ouders/verzorgers van groep 3 mogen via de ingang van het lokaal van groep 3 naar binnen (na schooltijd) of
via de ingang van groep 1/2/3 naar binnen om naar de peuterspeelzaal te gaan (onder schooltijd). Wacht u in de
hal (onder schooltijd) of op het plein (na schooltijd)?
Juf Dana zal de gesprekken met de ouders/verzorgers van groep 4 voeren in het lokaal van groep 4/5. De
ouders/verzorgers van groep 4 mogen via de ingang van groep 4 t/m 8 naar binnen. Wacht u op het leerplein?

Meester Paul zal de gesprekken met de ouders/verzorgers van groep 5 voeren op de stiltewerkplek (bij de
hoofdingang). De ouders/verzorgers (en leerlingen) van groep 5 mogen via de hoofdingang naar binnen. Wacht u
op de gang?
Meester Carsten zal de gesprekken met de ouders/verzorgers van groep 6 voeren in het lokaal van groep 5/6. De
ouders/verzorgers (en leerlingen) van groep 6 mogen via de ingang van groep 4 t/m 8 naar binnen. Wacht u op
het leerplein?
Meester Chris zal de gesprekken met de ouders/verzorgers van groep 7&8 voeren in het lokaal van groep 7/8. De
ouders/verzorgers (en leerlingen) van groep 7/8 mogen via de ingang van groep 4 t/m 8 naar binnen. Wacht u op
het leerplein?
De kinderen die op dat moment nog in quarantaine zitten worden later uitgenodigd!

Groep 7/8 doet mee aan Mediamasters:
Van 4 t/m 12 november is groep 7/8 de strijd aangegaan om de titel ‘meest mediawijze klas van Nederland’. We
behandelden (digitale) media, speciaal voor groep 7 en 8. Door het spelen van de game bouwen leerlingen
basiskennis op over mediawijsheid. Hoe ga je mediawijs om met WhatsApp, online pesten, cybercriminaliteit,
sexting, programmeren en gamen?
Tijdens deze landelijke wedstrijd waren er vijf MediaMissies te spelen. Een
MediaMissie bestond uit een spannende filmaflevering, afgewisseld door
klassikale vragen en opdrachten op het digibord. Op school konden de
leerlingen extra bits verdienen door het doen van leuke opdrachten op
MediaMasters. Het waren leerzame onderwerpen en we gaan er vanuit dat
de leerlingen het effect van media beter begrijpen en anders media maken,
inzetten en delen.

