19 maart 2021
Nieuwe leerlingen
We hebben er weer twee nieuwe leerlingen bij: Luka en Jakob. Luka startte vorige week in groep 1/2a
van juf Daisy en juf Erna. Jakob is gisteren begonnen in groep 1/2b van juf Esther en juf Inge. We
wensen jullie allebei een hele fijne schooltijd bij ons!
Onderstaand ook nog de foto’s van Sara uit groep 1/2a en Lyenn
uit groep 1/2b. Sara en Lyenn zijn al eerder gestart, maar konden
we vanwege ziekte helaas niet eerder op de foto zetten.

Jakob, 1/2 b

WereldWijde WiskundeWedstrijd
W4Kangoeroe
Gisteren deden 21 leerlingen van ons
mee aan de WereldWijde
Wiskundewedstrijd. Ze hebben allemaal
behoorlijk hun hersens laten kraken!
Eind mei volgen de uitslagen.

Sara, 1/2a

Lyenn, 1/2b

Schonere school
Onze conciërge Jo heeft afgelopen week zes voetenvegers (in de
kleuren van ons logo) rondom de school gemonteerd. Er komt nu
een stuk minder zand en modder de school in! Hierdoor blijft de
vloer mooier en hoeft er minder geveegd en gezogen te worden.

Kwink, methode voor sociaal-emotioneel leren
Komende week gaat de onderbouw verder met het thema ‘Hoe groei
je: wat kun je nu al en wat ga je leren?’. Daarna gaan de kinderen aan
de slag met het thema ‘Rekening houden met de ander tijdens het samenwerken’.
De bovenbouw werkt komende week nog verder aan ‘Persoonlijke doelen bereiken’. Daarna gaan de
bovenbouwkinderen aan de slag met het thema ‘Positief communiceren tijdens de samenwerking’.
Bijgevoegd vindt u de Kwinkslag ‘Condor en kalkoen’ voor de week van 29 maart en die van 5 april.
Geeft u ‘m weer een opvallend plekje in huis?

Woensdag 24 maart studiedag
Ter herinnering: we hebben aanstaande woensdag een studiedag. De kinderen zijn dan vrij.

Poetsavond afgelast
De voor dinsdag 30 maart geplande poetsavond kan vanwege het coronavirus helaas niet doorgaan.

Schriftelijk verkeersexamen groep 7
Door de sluiting en de CITO-toetsen hebben de leerkrachten van groep 7 de laatste tijd niet alle
lessen van verkeer kunnen doen. Hierdoor komt het verplichte moment van het afnemen van het
schriftelijke verkeersexamen op woensdag 31 maart voor ons te vroeg. Groep 7 doet daarom de 31e
helaas niet mee; de leerlingen van groep 7 doen nu in groep 8 hun schriftelijk en praktisch
verkeersexamen.

Paasviering
We vieren Pasen op vrijdag 2 april. Dit doen we vanwege de coronaregels
in de eigen klas en als het weer het toelaat ook buiten, maar zonder
menging van de groepen. We staan in de klas zeker stil bij het paasverhaal
en gaan ook nog wat creatiefs doen. De kinderen krijgen iets lekkers van de
Ouderraad, maar het is wel de bedoeling dat ze ook hun eigen
fruit/groente en drinken meenemen.

Advies om DigiD aan te vragen
Zoals u weet, is vorige week een stagiaire uit groep 4 positief op COVID-19
getest en deze week een leerling uit groep 6. Hierdoor moest vorige week
de hele groep 4 tien dagen in quarantaine en zit nu groep 6 tien dagen in quarantaine. Ouders
kunnen de duur van de quarantaine echter verkorten door hun kind op of na dag 5 te laten testen.
Kinderen die negatief worden getest mogen weer gewoon naar school. Het zou kunnen dat ook uw
kind een keer in quarantaine moet en dat u uw kind dan wil laten testen. Het zou ook kunnen dat uw
kind verkoudheidsklachten krijgt en dat u uw kind dan wil laten testen. Mocht uw kind nog geen DigiD
hebben, dan adviseren we u om snel alsnog een DigiD voor uw kind aan te vragen. Via DigiD kunt u
snel een afspraak voor een test maken en is ook de uitslag sneller binnen. Aanvragen van een DigiD
kan via deze site.

Animatie ter voorbereiding op test
Om ouders en kinderen voor te bereiden op een coronatest ontwikkelde het RIVM een animatie.
Hierin wordt uitgelegd wat een kind of leerling met coronaklachten bij een test kan verwachten en
waarom testen zo belangrijk is. Hierbij de link naar de animatie:
www.youtube.com/watch?v=KOUALf9LpP4

Denkt u aan een gezonde lunch?
We zien de laatste tijd helaas nogal wat kinderen die een (gedeeltelijk) niet-gezonde lunch bij zich
hebben. We herinneren u er daarom nog eens aan dat wij een Gezonde School zijn. We zien daarom
graag dat u uw kinderen voor het overblijven met de leerkracht een gezonde lunch mee geeft. Naast
boterhammen, kunnen de kinderen bijvoorbeeld wat groente of fruit meenemen. We zien liever geen
snoepjes en calorierijke koeken. Deze zullen onze leerkrachten mee terug naar huis geven. Tijdens het
overblijven met de leerkracht krijgen de kinderen water te drinken. Eventueel kunt u zelf iets anders
meegeven, het liefst natuurlijk caloriearm.

Sponsor biebtasjes gezocht
We realiseren ons dat heel veel ondernemers het door het coronavirus erg zwaar hebben, maar er
zijn ook ondernemers die nog steeds of juist nu goede zaken doen. Mogelijk bent u daar één van of
kent u zo’n ondernemer in uw omgeving. Mocht u of deze ondernemer in uw omgeving
geïnteresseerd zijn in sponsoring, dan horen we dat graag!

Elk kind bij ons op school krijgt namelijk een biebtasje voor het transport van de Biebboeken naar
huis en weer terug naar school. Onze, door een voormalige ouder gesponsorde, biebtasjes zijn echter
op en we kunnen ons zonder sponsoring helaas geen nieuwe veroorloven. Toch zouden we ook onze
nieuwe leerlingen graag een biebtasje geven. We zoeken daarom een sponsor die bereid is om (een
deel van) de aanschaf- en drukkosten op zich te nemen. Als tegenprestatie bieden we een
reclamemogelijkheid op de tasjes en in onze nieuwsbrief.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met juf Nicolle. Zij is bereikbaar via Schoudercom en
nicolle.deboer@stichtingtalentis.nl.

Gezonde lunch
Deze keer wat suggesties om de lunchtrommel van uw kind lekker, gezond en origineel te vullen. Dat
wordt smullen!
BB-King: boterham banaan
Rol met de deegroller een volkoren boterham plat.
Besmeer de boterham met halvarine of margarine en leg
er een hele banaan in. Rol het geheel op en doe hem in
de lunchtrommel. Ook lekker met notenpasta of
pindakaas zonder toegevoegde suiker of zout.

Broodlolly
Besmeer twee volkoren boterhammen met
halvarine of margarine. Snijd de boterhammen
ieder in 6 stukjes. Neem 2 houten stokjes en prik
de stukjes boterham erop. Doe dit om de beurt
met sla, plakjes appel en een plak 30+ kaas (ook
in 6 stukjes gesneden).

Puzzelbammetje
Beleg een dubbele volkoren boterham met plakjes
komkommer en een plakje 30+ kaas. Ook lekker met
light-smeerkaas of hüttenkäse. Snijd er met een scherp
mes 4 puzzelstukjes uit.

Egg & carrot
Beleg een dubbele volkoren boterham met halvarine of
margarine, een omelet van 1 ei en geraspte worteltjes.

Tonijnfestijn met een ‘aardbeientaartje’
Beleg een dubbele volkoren boterham met halvarine of
margarine, plakken komkommer en stukjes tonijn uit blik
(naturel, op water). Het ‘aardbeientaartje’ maakt u van een
snee volkoren notenbrood met halvarine of margarine en
plakjes aardbei.

Bagelbam
Beleg een volkorenbagel met halvarine of margarine,
een plakje 30+ kaas en groente. Lekkere groente voor
erop is schijfjes komkommer, plakjes radijs of reepjes
paprika.

NIEUWS VAN BUITEN
Online bijeenkomst over slaapmedicatie
Slaapmedicatie kan geen kwaad? Echt wel!
Stichting Gezondheidscentrum Maaspoort organiseert voor inwoners van Maaspoort een
bijeenkomst over slaapmedicatie. Deze is op woensdag 31 maart van 14.00 uur tot 15.00 uur.
Door Corona is deze bijeenkomst online.
10 % van de Nederlanders gebruikt slaapmedicatie. Dat zijn 1,7 miljoen mensen.
Dat zijn wij zelf, onze geliefden, onze vrienden en collega`s. Kortom, we hebben er allemaal mee te
maken.
Apotheker Femke Mandemaker van Apotheek Schanswiel in Maaspoort geeft tijdens de bijeenkomst
uitleg over de werking en gevaren van slaapmedicatie. Ook is er ruimte om vragen te stellen.
Bent u geïnteresseerd om mee te doen? Meld u dan vóór woensdag 24 maart aan bij Peter van
Zanten, projectbegeleider van Stichting Gezondheidscentrum Maaspoort. Peter is bereikbaar via
petervanzanten@lijn1.nl. U ontvangt dan in de week van de bijeenkomst een link voor Google Meet.
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