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Herfstvakantie voorbij, de school gaat weer beginnen, hoera!

Jarigen
Geen jarigen deze week!

Algemeen
Opening schooljaar

Maandagochtend hebben we dit schooljaar gelukkig een beetje feestelijk kunnen openen. De
vlaggetjes wapperden heftig in de wind en bij de ingang van de koffiekamer stond onze
muziekmeester Sjef met gitaar en al om onze eerste stappen de school in weer een muzikaal tintje
te geven.

HVO/GVO

Voor de vakantie hebben we u gevraagd om voor uw kind(eren) een keuze te maken uit Godsdienst
Vormings Onderwijs of Humanistisch Vormings Onderwijs.
Heel veel kinderen kunnen nu ingedeeld worden. De ouders van een aantal kinderen voor wie het
niet duidelijk is wat zij dit jaar volgen, worden door Lijda persoonlijk benaderd om ze alsnog te
kunnen plaatsen.
Het is maar dat u alert op uw mail bent.

Bedankt ouders met de groene vingers

Als je nu naar buiten kijkt zou je de hete records bijna vergeten. In de vakantie zijn er heel lieve
ouders geweest die ervoor hebben gezorgd dat de schooltuin er nog mooi bij ligt. Zon en hitte
hadden de plantjes niet nodig, maar water des te meer.
Wij willen hen voor de goede zorgen heel hartelijk bedanken!

Gymlessen

In weekbrief 1 heeft u alle afspraken en regels kunnen lezen voor dit spiksplinternieuwe schooljaar.
Sommige ouders konden de link voor het gymrooster in de vorige weekbrief niet openen. Bij deze
weekbrief sturen we het pdf bestandje van de link mee, zodat het gymrooster alsnog geopend kan
worden.

Gymspullen

Er is niets zo veranderlijk of onvoorspelbaar als het weer. Dat kan iedereen in ons koude
kikkerlandje wel beamen. Dit betekent dat er voor de gymlessen nooit te voorspellen valt of er
binnen of buiten lesgegeven wordt.
In verband met Corona vinden we wel dat het bij voorkeur buiten plaats vindt…
We willen graag dat de kinderen elke gymdag hun spullen bij zich hebben, zodat de keuze voor de
gymplek daarvan niet afhankelijk is.

Theedoeken

Voor de lunch wordt de tafel keurig gedekt: theedoek, broodtrommel en beker. Mes en vork
ontbreekt nog, maar voor de rest is het om door een ringetje te halen.
Wij willen dat ieder kind een theedoek als ondergrond heeft: de doek beschermt de tafel tegen
smeerworst of chocopasta en is een handige kruimelvanger die boven de prullenbak uitgeschud

kan worden.

Chromebooks en opladers

In de Corona quarantaine tijd heeft de school veel kinderen kunnen helpen met een chromebook en
een oplader. Veel spullen zijn weer teruggebracht op school, maar we missen nog een aantal
chromebooks en ook nogal wat opladers.
Nu Philip elke ochtend op school met ICT of de kinderen bezig is, hebben we zicht op wat we
missen in de chromebookkar. Zorgt u ervoor dat het weer op school komt: aan een niet op te laden
computertje heb je niet zoveel...

Aanvang schooltijd

Als het voor u enigszins mogelijk is is het belangrijk dat de kinderen niet te laat , maar ook niet te
vroeg op school komen. Het is nl. zo dat de groepen i.v.m. coronabesmetting zoveel mogelijk
gescheiden moeten zijn, ook op het schoolplein.

Schoolreizen

Vorige jaren was u gewend dat we al heel snel in september met de groepen op schoolreis gingen.
Vaak iets lekker met modder en natte kleren of een gezellig knutselactiviteit. Als het maar
spectaculair was. Voor de groepsvorming in de nieuwe klas is het heel belangrijk om elkaar te leren
kennen en leuke dingen met elkaar te doen.
Ondanks het gepuzzel en het diepe nadenken bijvoorbeeld over hoe vervoer je de kinderen, hoe
zorg je ervoor dat ze niet met teveel mensen in aanraking komen, kunnen we op dit moment geen
Cornona proof schoolreismodel bedenken.
Maarrrr zodra het weer kan, laten wij van ons horen.

Jeelo
Zorgen voor jezelf en anderen

En zo deed meester Henk een rondje door de school, want grote samenkomsten van groepen
kunnen nu even niet. In elke klas had hij een activiteit die aansloot bij de inhoud van ons nieuwe
project. In de groepen 7 en 8 heeft hij met de kinderen de “hoe houd ik mijn hersenen voor de
gek”proefjes gedaan.
In het blok hieronder kunt u zien welke beroepen er in ons nieuwe Jeeloproject Zorgen voor jezelf
en anderen ‘aan de orde komen
Misschien brengt het u wel op een spetterend idee, wat de leerkrachten natuurlijk graag willen
horen.
Groep 1 en 2
GGD, supermarkt, jeugdgezondheidszorg, manicure, instelling voor ouderenzorg,
lichamelijk gehandicapte, instelling voor lichamelijk gehandicapten, voedingscentrum,
diëtiste, voedingsadviesbureau, groenteboer
Groep 3 en 4

GGD, supermarkt, huisarts, verpleegkundige, kapper, manicure, tandarts,
mondhygiëniste, opticien, gehoorspecialist, voedingscentrum, voedingsadviesbureau,
diëtiste, groenteboer
Groep 5 en 6

GGD, supermarkt, sportinstructeur, topsporter, sportvereniging, voedingscentrum,
voedingsadviesbureau, diëtiste, fysiotherapeut, manueel therapeut, trainer
presentatietechnieken, grafisch ontwerper, tekstschrijver
Groep 7 en 8
GGD, supermarkt, sportorganisatie, maatschappelijk werker, ex-verslaafde, debatleider,
debatinstituut, huisarts, Rutgers WPF, verpleegkundige, fysiotherapeut, grafisch
ontwerper, tekstschrijver, acteur, scenarioschrijver

KWINK/ Goed van Start

het bord van groep 5 : u ziet het zij willen een grappige, veilige, gezellige, aardige club zijn.

Afgelopen vrijdag heeft het team op de studiedag een spetterende bijeenkomst over KWINK, een
methode voor sociaal emotioneel leren, gehad: wij ervaren dat, wil een kind kunnen leren, het
goed met zichzelf uit de voeten moet kunnen.
Aan het begin van het schooljaar werken we met de methode Goed van Start om van een
verzameling kindjes en een juf een echte groep te maken.
Op dit moment zijn we bezig met groepsvormende activiteiten.

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
Gymtasjes

Nog niet alle kinderen hebben hun Talenttasje met hun gymschoentjes op school, Dit is wel nodig
voor het gymmen in het speellokaal. Kunt u ervoor zorgen dat dit zo snel mogelijk op school is…

Groep 3
Ophalen/wegbrengen en gym

Op maandagmiddag willen we dat u uw kind bij het grote hek ophaalt itt wat er eerder is gemeld.
We hebben ons gerealiseerd dat het ophalen van de kinderen bij de gymzaal door het grote aantal
wachtende kleuterouders niet handig is als we de Corona afstand regel in acht willen nemen.

Dit betekent dus dat Laura de kinderen bij de gymles van meester Henk ophaalt en ze naar het
grote hek brengt.
Op dinsdagochtend hebben de kinderen van groep 3 als eerste groep gymnastiek van meester
Anton. Het is dan heel belangrijk dat iedereen er echt om 8.25 uur is. Ook dan haalt Laura de
kinderen bij het hek op en brengt zij ze naar de gymplek/gymzaal.

Groep 3 t/m 8
Gevraagd: tuinbegeleider (s)

Aanstaande vrijdagmiddag kan er door de goede zorgen van de tuinoppasouders tijdens de
zomervakantie, door de kinderen in de tuin gewerkt worden.
De tomaten kunnen geplukt worden, het onkruid gewied.
Als u een groen handje kunt uitsteken, worden de kinderen vrijdagmiddag fijn begeleid en kan er
soep gekookt worden.
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