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Liam Bos (groep 3)
Esmay Hoekstra (groep 3)
Ivar Bos (groep 5)
Jasper Bos (groep 8)
Sophie Roelofs (groep 6)
Merlijn Bouwman (groep 5)

Hiep hiep hoera! Gefeliciteerd!
Wij wensen jullie een fantastische verjaardag!

VOORUITZICHT


3 december Sinterklaasfeest op school.



9 december schoolbezoek van het bestuur van OOW.



23 december Kerstfeest op school.



10 januari start Zilveren Weken.



25 januari studiemiddag. De leerlingen zijn om 12:00u. vrij!



31 januari start Cito M-toetsen

NIEUWSBRIEF
november 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u van ons de nieuwsbrief van de maand
november. Veel leesplezier!
De weken gaan snel voorbij en we gaan alweer richting de
Kerst. Wij hopen dat, hoewel het aantal Covid-19
besmettingen overal toch weer oploopt, wij ook de komende
periode geen specifieke maatregelen hoeven te treffen. Als
we met elkaar de ‘basisregels’ maar wel in acht blijven
houden.
Schoolreis
Ondertussen zijn we ook met de leerlingen van groep 3 t/m
8 een dag naar Wildlands geweest. De leerlingen, ouders en
leerkrachten hebben genoten!
Ziekte en herstel
Zoals u weet is er een tekort aan personeel in het onderwijs
en op dit moment zijn er ook geen invallers beschikbaar.
Indien er een teamlid ziek is en een andere leerkracht niet
beschikbaar is kunnen we niet anders dan de klas vrij te
geven. Leerkrachten brengen ouders hiervan zo snel mogelijk
via Parro op de hoogte. Wij hopen dat het lerarentekort snel
minder zal worden. Helaas is juf Jeanet momenteel ziek en
we hopen op een spoedig herstel.
Juf Stephanie heeft helaas nog flink wat naweeën van Corona
en om te zorgen dat ze toch fijn haar werk kan blijven doen
hebben we besloten dat ze de komende periode op de
dinsdag niet voor de groep zal staan en thuis kan
werken/uitrusten. Meester Gert zal voorlopig dus naast de
woensdag ook op de dinsdag les gaan geven aan de groep.
Helaas is het nog niet gelukt om een vakleerkracht
gymnastiek voor de onderbouw te benoemen. Wij hopen dat
dit binnenkort wel gaat lukken.
Oudergesprekken
Vanaf maandag 1 november starten de oudergesprekken
over het sociaal-emotioneel leren (SEL). De ouders die de
Zien!-vragenlijst hebben aangeleverd bij de groepsleerkracht
van hun kind(eren) krijgen een persoonlijke uitnodiging van
de leerkracht.
Vrijwillige ouderbijdrage
Onlangs heeft de OR u geïnformeerd middels het jaarverslag.
De vrijwillige ouderbijdrage is dit schooljaar:

Voor de groepen 1/2: €32,50

Voor de groepen 3 t/m 5: €54,00

Voor de groepen 6 t/m 8: €116,00
Deze bedragen zijn inclusief schoolreis en worden per half
jaar geïnd. Hoewel het geheel vrijwillige bijdrage is hopen wij
natuurlijk dat iedereen deze bijdrage wil voldoen, zodat we
voor de leerlingen veel mooie activiteiten kunnen blijven
organiseren. Het totaalbedrag bestaat uit een vrijwillige
ouderbijdrage en schoolreisgeld en de schoolreis voor groep
6,7 en 8 is voor het tweede kind uit een gezin ook dit jaar
weer 20 euro goedkoper.

Ouders op school/klas
De afgelopen periode hebben veel ouders een uurtje op
school en in de klas een kijkje genomen. Wij hopen dat
ouders hebben ervaren hoe fijn de leerlingen aan het werk
zijn en hoe ze in een fijne sfeer samenwerken en leren.
Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest of wilt u
nog een keer meekijken/helpen, dan bent u van harte
welkom.
Ouderavond groep 8
Op maandag 11 oktober hebben we de ouders van onze
groep 8 leerlingen op school kunnen ontvangen en heeft de
leerkracht de belangrijkste zaken die te maken hebben met
het komende schooladvies doorgenomen. Zoals al eerder
aangegeven willen we dit schooljaar ook al met de ouders
van leerlingen in groep 7 in gesprek gaan over de
‘wederzijdse verwachtingen’ t.a.v. de uitstroom VO.
Kinderboekenweek
De afgelopen weken hebben we heel veel geleerd over
beroepen. Beroepen van vroeger, van nu en ook toekomstige
beroepen. Overal in school was het thema terug te zien. We
hebben als schoolteam genoten van onze creatieve
leerlingen!
Virtual reality
Diverse teamleden hebben de VR-brillen de afgelopen twee
weken uitgeprobeerd en na de herfstvakantie starten we in
de bovenbouw met de brillen. Na de instructie hoe je er mee
kunt werken, zullen leerlingen in hun weektaak de ruimte
krijgen om dit te ervaren. Ze komen vast thuis met mooie
ervaringen om te delen.
Muziek
Na drie jaren is er helaas een einde gekomen aan
muziekimpuls. Dankzij de subsidie kon er wekelijks een
muziekdocent op school lesgeven. De subsidie is gestopt.
Gelukkig is het gelukt om na de herfstvakantie nog een
aantal lessen te laten verzorgen. Meester Rutger zal op de
maandagochtend aan de groepen muziekles blijven geven.
Op de maandag, na schooltijd, zijn er meerdere leerlingen
die les krijgen om een blaasinstrument te leren spelen.
Hopelijk gaan steeds meer leerlingen hiermee in aanraking
komen.
Nieuwe leerlingen
Heeft u of kent u een peuter, die dit jaar of volgend jaar 4
jaar wordt? Dan bent u welkom om met hem/haar een
rondleiding in de school te krijgen. Hiervoor kan een
afspraak gemaakt worden met de directeur. Ik hoop u
binnenkort te ontmoeten!
Website van de maand
Webquest / Webkwestie: Nederlandse webquests voor basisen voortgezet onderwijs Kijk en ontdek!

