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Personalia
We kregen in de kerstvakantie een heel verdrietig bericht.  Djenna, de zus van Eleena uit groep 6, is
overleden. Djenna heeft zelf haar leven beëindigd. Hier werden we wel even heel stil van.
Djenna heeft tot de zomervakantie van 2020 bij ons op school gezeten. Haar laatste groep bij ons was
groep 7.
We hebben op verschillende manieren ons medeleven betuigd met vader, moeder en Eleena, familie
en vrienden (o.a. door een knuffel en boekje voor Eleena en bloemen). Hiernaast zijn diverse
teamleden, de overblijfkracht van groep 6 en ouders en kinderen uit de klas van Djenna en Eleena
naar de uitvaart geweest. Veel anderen hebben de livestream gevolgd en een kaartje gestuurd.
Afgelopen maandag hebben meester Rob, juf Inge en juf Christelien met de klas gesproken. Ook is er
een gedenkhoekje in de klas ingericht, waar Eleena desgewenst kan zitten en andere kinderen
bijvoorbeeld een briefje met vragen of opmerkingen kunnen neerleggen.
Hiernaast hebben onze schoolmaatschappelijk werkster Wilmy en onze jeugdverpleegkundige van de
GGD Mariana zich in de groep voorgesteld en hun rol uitgelegd. Zij hebben ook een troostkoffer
meegenomen. Verder heeft Ineke van de Schoolbieb ons boeken over omgaan met verlies gebracht.
We proberen Eleena zo goed mogelijk op te vangen!

Nieuwe leerlingen
Zoals we in de laatste nieuwsbrief schreven, is Dustin in groep 1/2a
begonnen. Hierbij nog de foto die we vóór de vakantie helaas niet meer
konden maken.

Flessenactie groep 7 voor WNF
Zoals we u al eerder lieten weten,
hebben Milan en Nathalie uit groep 7
voor de kerstvakantie het initiatief
genomen tot een lege flessenactie
voor het WNF. Hier is heel groep 7 vol

enthousiasme aan gaan meedoen. Met een fantastisch
resultaat! Ze hebben in totaal maar liefst € 129,75 verdiend!
Echt super gedaan kanjers! Jullie krijgen deze maand vast de
Wisselpanda.;)

Kwink, methode voor sociaal-emotioneel leren
De onderbouw gaat de komende twee weken werken aan het thema ‘Vriendschap: welke gevoelens
horen daarbij?’. De bovenbouw gaat aan de slag met het onderwerp ‘Bouwen aan een vriendschap’.



Reminder: poetsavond afgelast
We hebben vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus de voor donderdag 20 januari
geplande poetsavond afgelast.

Uitnodiging gesprekken
We nodigen u graag uit voor de voortgangsgesprekken en de definitieve adviesgesprekken.
Onderstaand meer informatie.

Voor de ouders van groep 1 tot en met 7
We houden vanaf maandag 31 januari tot en met vrijdag 18 februari voor groep 1 tot en met 7 de
voortgangsgesprekken. Voor de ouders van de kleuters: u heeft het voortgangsgesprek met één van
de huidige leerkrachten van uw kind, dus niet met de nieuwe leerkracht (voor zover van toepassing).

De leerkrachten laten u komende week via Schoudercom weten of de gesprekken op school zijn of
online. Als u op school wordt verwacht, maar de voorkeur geeft aan online, dan is het gesprek online.
Het gesprek is ook online als u door onze coronagedragsregels niet naar school mag.

U kunt vanaf maandag 24 januari 16.00 uur tot en met vrijdag 28 januari 16.00 uur in Schoudercom
een tijd reserveren. De leerkracht geeft vooraf aan welke tijden beschikbaar zijn.

Het voortgangsgesprek voor de groepen 1, 2 en 3 duurt 10 minuten, dat voor groep 4 tot en met 7 15
minuten. Er staat bij alle gesprekken 5 minuten extra ingepland. Die gebruikt de leerkracht om na
afloop gemaakte afspraken in het leerlingvolgsysteem te zetten.

Voor de ouders van groep 8
We houden vanaf maandag 24 januari tot en met vrijdag 4 februari voor groep 8 de definitieve
adviesgesprekken. De leerkracht verwacht u samen met uw kind op school, tenzij u de voorkeur geeft
aan een online gesprek of vanwege onze coronagedragsregels niet naar school mag.

U kunt vanaf maandag 17 januari 16.00 uur tot en met vrijdag 21 januari 16.00 uur in Schoudercom
een tijd reserveren. De leerkracht geeft vooraf aan welke tijden beschikbaar zijn. Er staat telkens vijf
minuten extra gepland die de leerkracht gebruikt om een en ander administratief te verwerken.

Voor alle ouders
Mocht u naar school komen voor de afspraak, dan vragen we u dringend om rekening te houden met
onze volgende coronagedragsregels:
● Het dringend advies is om een mondkapje te dragen tot het moment dat u zit.
● Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere volwassenen en zoveel mogelijk 1,5 meter afstand

van kinderen.
● Blijf thuis als u coronagerelateerde klachten heeft of de afgelopen 24 uur gehad heeft, ook als u

milde verkoudheidsklachten heeft/had zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest en/of verhoging. Kom alleen naar school als u een negatieve PCR-uitslag heeft, twee
achtereenvolgende dagen een negatieve zelftest of als het voor u om gebruikelijke hooikoorts- of
luchtwegklachten gaat.

● Blijf ook thuis als één van uw huisgenoten verkoudheidsklachten én koorts heeft (38 graden
Celsius of hoger). Kom alleen naar school als iedereen 24 uur klachtenvrij is.

● Blijf ook thuis als voor u een isolatie- of quarantaineplicht geldt.
Verder vragen we vriendelijk om buiten voor de klassendeur te wachten tot u aan de beurt bent en

de klas via de klassendeur te betreden. Dank alvast voor uw medewerking!

Als u de voorkeur geeft aan een online gesprek of als u vanwege één van bovenstaande redenen niet
naar school mag, dan kunt u inloggen via het Google-account van uw kind. Hier staat een link klaar.



Het gaat om de link ‘groep12agesprek’, ‘groep 12b gesprek’, ‘groep 2c3gesprek’, ‘groep4gesprek’ enz..
We verzoeken u vriendelijk om precies op tijd in te loggen, want als u te vroeg inlogt komt u in het
gesprek dat dan nog bezig is of stoort u de leerkracht tijdens het verwerken van dat gesprek.

Inrichting speellokaal voor derde kleutergroep
We zijn inmiddels druk bezig met de voorbereidingen voor de inrichting van het speellokaal, zodat
onze nieuwe derde kleutergroep hier maandag 31 januari kan starten. Aanstaande vrijdag komen
professionals het meubilair brengen en het lokaal inrichten. Vanaf dan kunnen we ook alle nieuw
bestelde ontwikkelings- en speelmaterialen een plekje gaan geven. We verwachten er een prachtig
nieuw lokaal van te kunnen gaan maken!

Gezonde traktatie
Deze keer weer een traktatietip.

Pinguïn

Wat heeft u nodig:
● bananen (1 per 2 kinderen)
● chocolade
● snoepoogjes
● M&M’s.

Hoe maakt u het:
● Snijd de bananen doormidden.
● Smelt de chocolade.
● Dip de bananen in de chocolade.
● Plak de oogjes en M &M’s er op.

Volgende InformatieBron vrijdag 28 januari 2022


