Weekbrief nummer 6
22 september 2020
Agenda
sep

Vanaf ma 28

Omkeergesprekken

sep

di 29 t/m do 1 okt

Schoolfotograaf

okt

vr 02

Neem je kussen of je zitzak mee: we gaan lezen

okt

ma 05

Studiedag: leerkrachten aan de slag, kinderen vrij

okt

vr 16

Start Herfstvakantie

okt

ma 26

Herfstvakantie voorbij, de school gaat weer beginnen, hoera!

Jarige
22 september
24 september

Thijs, 6 jaar
Ravi, 4 jaar

Allebei van harte gefeliciteerd!

Nieuwe leerling
Ravi wordt donderdag 4 jaar en komt dan onze school versterken. We wensen Ravi en zijn ouders
veel plezier op het Talent!

Algemeen
Corona-maatregelen
Zoals u weet mogen kinderen t/m 12 jaar nu ook met milde klachten naar school komen. In contact
de GGD is nadrukkelijk naar voren gekomen dat milde klachten de volgende kenmerken hebben:
1. neusverkouden -----> Kinderen t/m 12 jaar mogen wel naar school
2. keelpijn
Bij ernstige klachten niet, zoals:
1. benauwdheid ------> Kinderen t/m 12 jaar mogen niet naar school
2. koorts
Ook niet als er sprake is van besmettingen bij andere gezinsleden.
Zekerheidshalve laten jarige kinderen ook niet langs de klassen gaan. Ze mogen wél trakteren
(alleen voorverpakte traktaties, maar geen zelfgemaakte lekkernijen helaas).

Schoolfotograaf

Volgende week is de schoolfotograaf Eric Konings weer aanwezig op school.Van dinsdag 29
september t/m donderdag 1 oktober 2020.
De planning is als volgt:
Dinsdag 29 september
alleen op de foto.

Alle kinderen die een broer/zus op school hebben, gaan samen en

Woensdag 30 september
de foto.

Alle kinderen die geen broer/zus op school hebben, gaan alleen op

Donderdag 1 oktober

Alle groepsfoto’s worden buiten gemaakt.

Dit jaar worden er geen broer/zus foto's gemaakt met andere kinderen uit het gezin die niet op
school zitten. Dat deden we altijd na schooltijd. Het huidige Covid-19 protocol laat dit niet toe.

Bericht van de fotograaf

Om die reden wil ik u graag in de gelegenheid stellen om die foto's (met broer/zus die niet op
school zitten) bij mij in de studio in Wolphaartsdijk te maken. Dat is uiteraard geheel GRATIS. U
betaalt (net als op school) alleen de foto's die u afneemt. U moet hier ook voor reserveren. Dat kan
via onderstaande link. U kunt het hele jaar door reserveren. Reserveren doet u via onderstaande

link. Daar leest u ook wat het allemaal inhoud. Mocht de link niet werken, kopieer hem dan en plak
hem in uw webbrowser.
https://www.schoolportretjes.nl/boek-je-schoolfoto-shoot/

Kraanwaterdag

Morgen, woensdag 23 september is het kraanwaterdag. Dit betekent dat er in de klas stil gestaan
wordt bij het feit dat het toch wel heel bijzonder is dat er in Nederland uit de kraan altijd schoon,
helder water kan stromen…

De kinderboekenweek

Het volgende Jeelo project Leren van mensen van vroeger is fantastisch te combineren met de
kinderboekenweek. Dit jaar is het thema namelijk …… En toen?
Op woensdagmorgen 30 september wordt de kinderboekenweek door de hele school heen in de
eigen klas geopend.
Tijdens die week zijn er een flink aantal activiteiten gepland, zoals …
- Langlees-moment op vrijdagmiddag 2 oktober
kinderen mogen een kussen of zitzak meenemen. Vanaf 13.00 uur is er vanaf groep 3 overal:
“lekker lezen” op een plekje in je eigen groep of in de hal.
- Voorleesactiviteiten. Dinsdag 6 oktober van 13u-13.20u
kinderen van de groepen 1t/m 6 worden voorgelezen
- Afsluiting KBW, vrijdag 9 oktober.
de kinderboekenweek wordt afgesloten met een toneelstuk van Henk Philip, en de kinderen van 8
Toneelstuk “De steen en de tijd”.

Parro

Er gebeurt steeds meer met Parro. Er verschijnen al voorzichtig filmpjes en foto’s van de groep van
uw kind. Collega’s steken de koppen bij elkaar en leren elkaar het toevoegen van documenten,
filmpjes, foto’s enz...

Jeelo
Zorgen voor jezelf en anderen (herhaling)

Mocht u nog ideeën hebben voor een presentatie of een activiteit? In weekbrief 3 kunt u de
beroepen vinden die bij het thema passen.

Nieuws uit de groepen
Groep 3
Gevraagd folders

De kinderen van groep 3 hebben vrijdag supermarktfolders nodig voor een knip en plakopdracht
voor Jeelo.
Dat is een inkoppertje toch, zeker omdat ze aan het begin van de week bezorgd worden. Even in de
tas van uw kind stoppen en ze zijn alweer klaar voor vrijdag.

Groep 3 t/m 8
Gevraagd: tuin begeleider(s)

Als u een groen handje kunt uitsteken, worden de kinderen vrijdagmiddag fijn begeleid…

Groep 7

Els Goedhart krijgt alle credits voor deze bijzondere foto. Zij was met virtual reality brillen op
school in groep 7 om een filmpje te kunnen maken over 21 ste eeuwse vaardigheden voor de
Zeeuwse onderwijsdag.
Wij menen dat de privacy met zo’n camouflage outfit niet echt in het geding is. Je zou toch je
eigen moeder niet eens herkennen….
P.S. Kinderen en juffen hebben genoten!

Informatiekastje:
Geen post deze week.

