20 november 2020
Personalia
Juf Erna zit helaas in quarantaine. Daarom is er maandag en dinsdag in groep 1/2a een vervang(st)er.
Van woensdag tot en met vrijdag is juf Daniëlle er.

Nieuwe leerling
Vorige week maandag startte in groep 1/2a van juf Daniëlle en juf Erna
weer een nieuwe leerling: Zosia. We wensen jou heel veel plezier bij ons
op school Zosia!

Kwink, methode voor sociaal-emotioneel leren
In de komende twee weken werkt de onderbouw aan het thema ‘De leraar
en elkaar beter leren kennen’, de midden- en bovenbouw gaat aan de slag
met het thema ‘De kwaliteiten van de ander leren kennen’. Bijgevoegd vindt
u Oudernieuws nummer 2 en Koelkastposter nummer 2 van Kwink.

Herinnering jaarvergadering OR en MR
Aanstaande dinsdag 24 november is de jaarvergadering van de OR (ouderraad) en MR
(medezeggenschapsraad). U heeft dan de mogelijkheid tot het vaststellen van de OR- en
TSO-realisatie 2019/2020 en het goedkeuren van de begrotingen voor 2020/2021. Daarnaast geven
de OR en MR u inzicht in hun werkwijze en activiteiten van het afgelopen schooljaar en lichten ze hun
plannen voor dit jaar toe. Tevens bent u in de gelegenheid de OR- en MR-leden te (her)benoemen.
Vanwege de huidige RIVM-richtlijnen, kiezen we voor een digitale vergadering via Google Meet. De
vergadering start om 19.30 uur en duurt tot circa 20.00 uur.
We vragen u om u vooraf aan te melden, zodat we u tijdig een link kunnen sturen. Het zou fijn zijn als
u hierbij aangeeft waar uw interesse naar uitgaat: naar de algemene OR-presentatie, naar de
algemene MR-presentatie en/of de financiële agendapunten. Aanmelden kan nog tot aanstaande
maandag 23 november om 12.00 uur via het adres ouderraad in Schoudercom.

Groep 8 aan boord van SpaceBuzz
Aanstaande donderdag staat er voor de kinderen
uit groep 8 een fantastische activiteit op het
programma! Er komt dan een 'echte' raket van
ruimtevaartorganisatie ESA op school! De
SpaceBuzz is een ruim vijftien meter lang
raketvoertuig, voorzien van de nieuwste virtual
reality en augmented reality technologieën. De
kinderen kunnen aan boord van de SpaceBuzz het

overview effect ervaren. Ze maken een levensechte reis naar de ruimte, waarbij ze door de ogen van
een astronaut de aarde zien. Van de lancering tot de spectaculaire landing, een missie met de
SpaceBuzz voelt levensecht!
De kinderen kregen in de klas al enkele lessen om te leren over de
ruimte, de aarde en de technologie aan boord van een raket. Net
zoals bij echte astronauten zijn vaardigheden als communicatie,
problemen oplossen, samenwerken en creatief denken belangrijke
onderdelen binnen het programma. Wist u dat dit al heeft geleid
tot een eigen teamnaam, motto en crewpatch?
Normaal gesproken trekt de SpaceBuzz voor en na schooltijd veel
geïnteresseerde kijkers. Vanwege corona moet de organisatie
extra voorzorgsmaatregelen nemen om alles volgens de richtlijnen
van het RIVM te laten verlopen. We verzoeken u daarom, als u uw
kind(eren) naar school komt brengen, niet zelf een 'kijkje' in de
SpaceBuzz te gaan nemen of u achter het afzetlint te begeven.
Alleen op die manier kunnen we de 1,5 meter afstand goed
bewaren. De organisatie komt in korte tijd op veel verschillende scholen en is hierdoor erg alert op
naleving van de richtlijnen. Alvast bedankt voor uw medewerking en begrip!

Donderdagochtend 26 november geen parkeermogelijkheid aan achterzijde
Vanwege de komst van de SpaceBuzz, kunt u donderdagochtend 26 november de parkeerplaatsen
aan de achterzijde van onze school, aan de zijkant van het KinderspeelKasteel, niet gebruiken. Dit
gebied is dan afgezet met lint. Hierdoor is het deze ochtend mogelijk lastiger om dicht bij school te
parkeren. Houdt u er ook rekening mee dat het hierdoor misschien drukker is rondom school? Dank
alvast voor uw medewerking en begrip!

Sinterklaas
We zitten alweer even midden in de sinterklaastijd! We maken hier op school samen met de
kinderen een gezellige tijd van. Vanwege de Coronaregels komt Sinterklaas dit jaar niet fysiek op
school, maar we gaan er vrijdag 4 december natuurlijk wel een gezellige dag in sinterklaassfeer van
maken!

Uitzending ‘Onderweg Naar De Regio’
Het was vorige week woensdag best een beetje
spannend toen RTLXL bij ons televisieopnames
kwam maken, maar het was vooral superleuk! We
hebben ook al het resultaat gezien: een kort, maar
gaaf filmpje dat een prima beeld geeft van hoe we
sommige dingen aanpakken. Hier zijn we supertrots
op! Allemaal kijken dus op zondag 6 december om
15.30 uur op RTL 4! Op zaterdag 12 december om
13.30 uur is de herhaling van de aflevering waaraan we meewerkten.

Kerst
Ook voor het vieren van kerst hebben de Coronaregels gevolgen. We gaan wel, zoals gepland, een
avondprogramma doen, maar niet met een uitgebreid diner en zonder activiteit met ouders. U hoeft
‘s avonds dus, zo nodig, alleen uw kinderen te brengen en halen. Meer informatie over de
kerstviering volgt in de volgende nieuwsbrief.

Gezocht: nieuwe tuinierouder(s)
Wij zijn op zoek naar één of meer opvolgers voor Ad, die nu samen met onze kinderen en die van de

Merlijn, onze moestuin, naast het Kinderspeelkasteel, onderhoudt. Dus mocht u groene vingers
hebben en het leuk vinden om zo nu en dan samen met groepjes kinderen in onze moestuin aan de
slag te gaan, dan horen we graag van u! U kunt eerst nog een poos met Ad meelopen, zodat hij u een
en ander kan uitleggen en laten zien. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij juf Nicolle. Zij is
bereikbaar via Schoudercom en nicolle.deboer@stichtingtalentis.nl. Het zou fijn zijn als u in uw
bericht aan haar aangeeft op welke dagen in de week en hoe vaak u beschikbaar bent. Ook opa’s en
oma’s zijn van harte welkom om zich aan te melden!

Ook nog steeds invaloverblijfkrachten gezocht!
We hebben nog steeds een tekort aan invaloverblijfkrachten. We zoeken daarom nieuwe mensen,
die de vaste overblijfkrachten in geval van ziekte e.d. kunnen vervangen. Dit kunnen ouders zijn,
maar ook personen uit uw netwerk.
Wat verwachten wij van u als overblijfkracht?
∙ dat u tijdens de TSO de aanwezigheid van de kinderen registreert en toezicht houdt
∙ dat u vier keer per jaar deelneemt aan het TSO-overleg
∙ dat u meedoet aan de jaarlijkse scholingsactiviteiten.
Wat hebben wij overblijfkrachten te bieden?
∙ een belastingvrije vergoeding van € 10,= per keer dat u toezicht houdt
∙ gratis overblijven van uw eigen kind(eren) op de dag dat u toezicht houdt
∙ gratis overblijven van uw eigen kind(eren) op alle d
 agen van de week als u minimaal twee dagen
per week als overblijfkracht op school bent
∙ een jaarlijkse TSO-scholing
∙ een jaarlijkse EHBO-scholing.
Heeft u zelf belangstelling of weet u iemand die belangstelling heeft?
Dan kunt u of degene die u weet voor verdere informatie en/of het maken van een afspraak om
een keer mee te lopen contact (laten) opnemen met onze TSO-coördinator, Francis Coense.
Francis is bereikbaar via franciscoense@hetnet.nl en via 06 - 46 39 24 97.

Gezonde lunch
We hebben de rubriek ‘Gezonde traktaties’ voorlopig laten vervallen, omdat de kinderen vanwege
het coronavirus alleen op per stuk verpakte, gekochte traktaties mogen trakteren (zoals een
waterijsje of een zakje chips). Leuke traktatietips zijn nu dus niet zo zinvol, maar tips voor een
gezonde lunch wel!
Volkoren club sandwich kipfilet met sla en ei

Wat heeft u nodig voor vier personen?
● 4 witte scharreleieren
● 12 sneetjes volkoren vloerbrood

● 150 gram verse groentespread gegrilde paprika-wortel
● 40 gram veldsla
● 8 plakken gebraden kipfilet.
Hoe maakt u het:
● Kook de eieren in 8 minuten hard, giet ze af, laat ze schrikken onder koud stromend water, pel
ze en snijd ze in plakken.
● Rooster de sneetjes brood en besmeer ⅔ van de sneetjes met de groentespread.
● Beleg de helft van de besmeerde sneetjes met wat sla en de kipfilet, dek deze af met de rest van
de besmeerde sneetjes met de groentespread naar boven, beleg deze met de plakjes ei en nog
wat sla. Bestrooi het geheel met versgemalen zwarte peper en dek af met de onbesmeerde
sneetjes brood.

NIEUWS VAN BUITEN
Project voor Bikkels
Bijgevoegd vindt u een flyer over Bikkels, een gezamenlijk project van Mantelzorg Farent en
Kinderwerk Farent Noord. Moet uw kind thuis vaak meehelpen, zorgen of vertalen voor een
familielid? Heeft uw kind veel zorgen om vader, moeder, broertje(s) en/of zusje(s)? Dan is Bikkels iets
voor uw kind! Bij Bikkels staat uw kind even in het middelpunt, mag het ontspannen en kan het
zichzelf zijn. Samen met de groep bepalen de kinderen wat ze willen doen. Ze kunnen koken,
knutselen, sporten en nog veel meer én krijgen alle aandacht en steun van ervaren
groepsbegeleiders.
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