VONDERNIEUWS

december 2021

Belangrijke data
3 december
Sint op school
24 december
Verkorte lesdag (12.00 uur vakantie)
Wist u dat
… juffrouw Diane en juffrouw Daniëlle een vliegende start hebben
gemaakt in groep 6/7/8?
… juffrouw Marleen extra aan de slag is gegaan met groep 8 en
ondersteunende taken?
… wij als school erg blij zijn dat we, nu er een groot tekort is aan
leerkrachten en invallers, het zwangerschapsverlof van juffrouw
Marleen zo goed op hebben kunnen vangen?
… ook de voorbereiding voor kerst in volle gang is?
… dit uiteraard binnen de geldende maatregelen moet passen?
… jullie hierover snel meer informatie krijgen!

Jarigen deze maand:
1 december: Fleur (groep 8)
2 december: Lola (groep 7)
5 december: juf Stefanie
14 december: juf Lia
27 december: Ilse (groep 4)

Gefeliciteerd!

Sinterklaas
Wat fijn dat Sinterklaas en zijn Pieten weer in ons land zijn! Voor de kinderen een
spannende en leuke periode! Uiteraard besteden we ook op onze school volop
aandacht aan het Sinterklaasfeest. Die doen we in groep 1 t/m 5 door het volgen
van het Sinterklaasjournaal, het zingen van liedjes en het spelen en werken rondom
het thema. In groep 6 t/m 8 zijn lootjes getrokken en wordt er thuis gewerkt aan het
maken van een surprise. Op vrijdag 3 december hopen we Sinterklaas en Piet te
mogen verwelkomen op onze school. We wensen jullie allemaal een sfeervol
Sinterklaasfeest toe!
Fruit
Op 17 november hebben we op school voor de eerste keer genoten van het schoolfruit. Met EU-Schoolfruit leren
kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten, vanuit de gedachte: ‘zien eten, doet
eten’! Tot en met 22 april krijgen we voor alle kinderen groente en fruit op de woensdag, donderdag en vrijdag.
Het is fijn dat we ouders hebben die ons helpen met het wassen en snijden van dit schoolfruit. Op school is de
afspraak: in de fruitpauze wordt alleen fruit of groente gegeten (op de woensdag, donderdag en vrijdag tot 22
april is dat alleen het schoolfruit). Na de kerstvakantie gaan we met de leerlingenraad in gesprek over de
ervaringen, tips en tops van het schoolfruit. We zullen jullie dan ook een korte vragenlijst sturen.
Groep 8
Door Corona en krimp is de invulling van de schoolverlatersactiviteiten de afgelopen jaren noodgedwongen
aangepast. De ervaring is gelukkig dat de laatste periode van groep 8 hierdoor niet minder fijn is geweest.
Voor dit schooljaar hebben we met de kinderen van groep 8 al geïnventariseerd wat ze graag zouden willen
doen aan afscheidsactiviteiten in de laatste weken van het schooljaar. Dit is vervolgens met de ouders van groep
8 besproken in een informatieavond. We hebben al voorzichtige plannen gemaakt, juf Marleen gaat in de weken
dat ze buiten de klas werkt al een en ander uitwerken. Het belooft ook dit jaar weer een mooie
schoolverlatersperiode te worden!
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Corona
Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, worden op school de basismaatregelen zo goed mogelijk
nageleefd. Dat betekent dus: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, goed ventileren, geen
handen schudden, elkaar de ruimte geven en met klachten thuis blijven. Daarnaast gelden er sinds deze
week aanvullende maatregelen in het onderwijs. Voor onze school betekent dit het volgende:


Bij milde klachten (ook bij snottebellen) blijven kinderen thuis en laten zich bij de GGD testen.
Is uw kind niet getest, mag het weer naar school als hij/zij ten minste 24 uur klachtenvrij is.



Kinderen komen zoveel mogelijk zelf naar school. Is dit niet mogelijk, worden zij door één
ouder/verzorger naar school gebracht.



Kinderen van groep 6, 7 en 8 en onderwijspersoneel dragen in de gang een mondkapje. In de klas mag
het mondkapje af.
Het dragen van een mondkapje is voor kinderen een dringend advies, voor volwassenen verplicht.



Ouders of verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan.
Leerkrachten zijn via het ouderportaal en telefonisch bereikbaar. Gesprekken vinden plaats via teams.



Onderwijspersoneel en kinderen van groep 6, 7 en 8 wordt geadviseerd om twee keer per week thuis
een zelftest te doen.
Het gebruik van zelftesten is een dringend advies. De testen voor thuisgebruik zullen in december door
school, voor kinderen en onderwijspersoneel, worden verstrekt. Binnenkort ontvangt u hierover meer
informatie.

Wij realiseren ons dat de aangescherpte maatregelen veel van een ieder vraagt. Hoe fijn is het dan ook te
bemerken dat er begrip is en we op uw medewerking kunnen rekenen. Dank hiervoor. Dit waarderen wij
enorm. Samen blijven we werken aan goed onderwijs voor onze kinderen!
Feest juffrouw Karin
Beste ouders, kinderen en collega's, Graag wil ik iedereen bedanken voor de mooie dag waarop ik mijn 40-jarig
jubileum mocht vieren. Veertig jaar die voorbij zijn gevlogen, waarop ik met veel plezier kan terugkijken.
Het ophalen in een prachtige auto, de workshops met de kinderen en de heerlijke zelfgemaakte soep met
broodjes. Niet te vergeten de vele felicitaties, kaarten en knutselwerkjes die ik mocht ontvangen. Het is voor mij
een onvergetelijke dag geworden. Echt hartverwarmend. Nogmaals bedankt, Juf Karin

Kledinginzameling
In oktober hebben we kleding ingezameld: in totaal hebben we maar liefst 1090 kilo opgehaald, ter waarde van
€ 327,00! Een prachtig bedrag welke we, in overleg met de ouders van de MR en 2OV, in zullen zetten bij
activiteiten voor de kinderen. Iedereen ontzettend bedankt!
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Voorleeswedstrijd
Voor de herfstvakantie hebben we de Kinderboekenweek 2021 'Worden wat jij wil' afgesloten met de winnaar
van de Gouden Griffel en Gouden Penseel. Daarnaast hebben kinderen uit groep 7 meegedaan aan de
Voorleeswedstrijd. Ingrid, de biebconsulent, is aangesloten als bijzonder jurylid.
Groep 1 t/m 4 mocht een tekening maken voor de Gouden Penseel over hun droomberoep.
Groep 5 t/m 8 moest voor hun inzending voor de Gouden Griffel een verhaal schrijven met als titel 'Mijn dag in
het leven van ...’ (beroep).
Finn is de winnaar van de Gouden Penseel, Vera is de winnaar van de Gouden Griffel en Roos is de winnaar
van de voorleeswedstrijd!

Rekenlab
Groep 1-2-3
We hebben een leuke week achter de rug en hebben ook veel geleerd. We zijn gestart met de ingrediënten van
koekjes en het afwegen hiervan, en de volgorde van bakken. De volgende dag hebben we gekeken naar de
verschillende verpakkingen van koekjes. Wat staat erop de verpakking, zoals gewicht en ingrediënten, plaatjes
van hoe de koekjes eruitzien. In groepjes hebben we een vorm koekjes uitgekozen en deze versiert op een
groot blad. We hebben gemeten in welke vorm doosje de koekjes moesten komen en tenslotte hebben we ook
echte koekjes gebakken voor de hele school. Het was een geweldige afsluiting met de hele school. De kinderen
hebben genoten.
Groep 4-5 (geschreven door twee leerlingen)
Wij hebben rekenlab gedaan. Op maandag zijn we de klassen rond gegaan om te vragen wat de kinderen op
hun brood willen. Toen moesten we bedenken hoe veel beleg we nodig hadden. Op dinsdag ging we uitrekenen
hoeveel pasta we nodig hadden hoeveel
hagelslag we nodig hadden en hoeveel we van
kaas nodig hadden. Woensdag gingen we naar
de winkel in nieuwbergen bij de jumbo. de
moeder van ilse reed en de vader van finn reed
en juf nathalie reed en juf silke reed mee.
Vrijdag gingen we de lunch echt maken voor
de hele school.
Groep 6-7-8
In groep 6-7-8 zijn we aan de slag gegaan met
het thema ‘records’. De kinderen hebben zich
verdiept in het meten van een recordpoging.
Hoe meet je en wat is eerlijk meten?
Vervolgens zijn ze in een groepje aan de slag
gegaan met een eigen wereldrecord
bedanken, uitwerken en uitvoeren.
Voor de foto’s, zie ouderportaal ☺
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