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Links en rechts krijgen we als school ook steeds meer te maken met Corona
besmettingen. Dat geldt ook voor u als ouders. Dit heeft als gevolg dat er
mensen in quarantaine moeten of niet mogen werken vanwege klachten.
We doen ons uiterste best om de vervanging op school goed te regelen.
Onze insteek is om het onderwijs zo goed mogelijk te laten doorgaan.
Afgelopen week kregen we te maken met weer aangescherpte
maatregelen. Als team hebben we ons hier over gebogen. Hoe gaan we om
met volwassenen in de school, wie is nog welkom en wie niet meer. Het zijn
lastige overwegingen. Wat is wijs, wat is nodig voor een goede voortgang
van het onderwijs of voor indivuduele zorg aan leerlingen. Hoe zit het met
extra risico’s enz. We realiseren ons dat keuzes die we nu maken wellicht al
weer snel bijgeteld moeten worden. Kortom: het houdt ons zeker bezig en we
zijn er voortdurend over in gesprek.
Broodschool
Afgelopen week hebben we voor het eerst gewerkt met leerkrachten die eten
en ouders die de pleinwacht doen. Van onze kant is dit goed bevallen.
Mochten er vragen zijn? Stuur gerust een berichtje via de Parro app.
Bibliotheek
Het leek ons ook verstandig de ouders van de schoolbibliotheek buiten de
school te houden.
Carola heeft een prachtige oplossing bedacht:
•
•
•

We willen u vragen zoveel mogelijk de boeken die uit zijn weer in te
leveren
Carola stelt voor elke groep een krat samen met veel verschillende
soorten boeken.
De leerkracht houdt bij op papier welk kind welk boek mee naar huis
neemt

Hiermee komt de uitleen zoals we die op de vrijdag gewend waren bij de
schoolbibliotheek te vervallen.
GGD
Normaliter komt de GGD in het najaar om een screening te doen bij de
leerlingen van groep 2 en 7. In overleg met de GGD hebben we ervoor
gekozen dit naar het voorjaar te verplaatsen.
Voor een aantal leerlingen was het aan de orde dat zij een extra controle
(vanuit het voorjaar) in het najaar zouden hebben. Voor deze kinderen geldt
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dat het verzetten zou betekenen dat er tussen de eerste en volgende
controle een jaar tijd zit. Mocht u dit te lang vinden dan raadt de GGD aan
even contact op te nemen met uw huisarts.
Kleding
Voor de onderbouw zijn we op zoek naar joggingbroeken in de maten 110128. Heeft u nog iets liggen waar u niets mee doet? Dan houden we ons
aanbevolen. Het is fijn wanneer we extra kleding op school hebben voor
ongelukjes.
Kinderzwerfboek
Op school zouden we graag een kinderzwerfboek kastje willen hebben. U
kent ze vast wel, de kastjes/huisjes die u
tegenkomt in steden of dorpen waar boeken in
staan. Je mag dan gratis een boek halen uit dit
kastje wanneer je er ook een boek inzet. Op die
manier willen we het lezen stimuleren.
Nu zijn we op zoek naar iemand die een dergelijk
kastje/huisje voor ons wil maken. Heeft u twee
rechterhanden en heeft u tijd? Dan horen we het
graag!
Lampion-maak-morgen
Woensdag 4 november zullen we de hele ochtend
gaan werken aan onze lampion. Dit doen we met de groepen 3 t/m 8. De
kinderen hebben inmiddels een lampion mogen kiezen. Altijd verrassend
welke lampions in een jaar favoriet zijn. Elke leerkracht maakt voor deze
ochtend een lampion. Deze zetten we in de personeelskamer. We vertellen
kinderen niet welke leerkracht welke lampion heeft gemaakt. In groepjes van
3-4 kinderen mogen de leerlingen dan de lampion kiezen die ze willen
maken. We hadden van tevoren als leerkrachten al een inschatting gemaakt
van de favorieten bij de leerlingen. Dit pakte toch iets anders uit.
We hebben er als team in ieder geval zin in! Het belooft een gezellige
ochtend te worden.
We realiseren ons dat een woensdag niet handig is voor de Pepergroep
kinderen. De woensdag is voor dit evenement het meest handig. Een andere
morgen heeft als nadeel dat de kinderen de middag dan ook naar school
moeten. Na een knutselmorgen is het leerrendement dan niet meer heel
hoog. We vinden daarom dat het beter is de woensdag daarvoor in te
richten. Kinderen van de Pepergroep mogen zelf de keus maken of ze op
school of op de Pepergroep willen zijn.
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Leesontwikkeling
Om de leesontwikkeling van de kinderen goed te volgen zullen we de
komende weken de Drie Minuten Toets en de AVI leestoets bij alle leerlingen
afnemen. De resultaten daarvan komen in het ouderportaal van Parnassys.
Oudergesprekken
Hoe we de oudergesprekken vorm gaan geven weten we nog niet. Dat is
afhankelijk van het feit hoe de kaarten tegen die tijd liggen.
Schooltonbijt
Op 3 november zullen we met de kinderen op school ontbijten. Uw kind mag
alvast op vrijdag 30 oktober of maandag 2 november een plastic tas
(pedaalemmerzak) met een bord, beker en bestek mee nemen naar school.
Vrije vrijdag
Op vrijdag ben ik vrij. Dit betekent dat ik dan niet op school ben en mijn Parro
app niet vroeg lees. Ik schrijf dit zodat u weet dat ik vragen of opmerkingen
niet even snel door kan geven aan collega’s.
Ziekmelden
Wanneer u uw kind ziek meldt via de Parro app, wilt u dit dan bij de
betreffende leerkracht doen?
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