W E E K B R I E F

26 oktober2020 (week 44)
Schoolzaken
gr 1 t/m 8 Schoolapp
In de weekbrief van volgende week volgt informatie over de schoolapp, o.a. waar u de app
kunt downloaden en hoe u daarna een account
kunt aanmaken en daaraan uw kind(eren) kunt
koppelen.
In de app vindt u allerlei informatie zoals de
jaarkalender, de schoolvakanties, de weekbrieven. Maar via de app kunt u ook een ziekmelding doorgeven, later in het jaar een 10-minutengesprek boeken of verlof aanvragen.
Ook zijn er klassenboeken waarin foto’s en berichtjes uit de klas zullen verschijnen.
In uw persoonlijke inbox in de app ontvangt u
in de toekomst de mails met informatie over de
groep van uw kind, die tot nu toe steeds via
Parnassys naar u worden verstuurd.
Veel informatie is al opgenomen in de app, maar
in de loop van de tijd zullen wij dit nog gaan
uitbreiden.
Wij streven ernaar om de communicatie met ouders zoveel mogelijk via de app te gaan laten
verlopen, dus dringend verzoek aan u allen om
de app meteen te installeren op uw telefoon,
met de gegevens die u in de volgende weekbrief
ontvangt.
gr 3 t/m 8 Inloopuurtje gaat niet door
Woensdag 4 november staat er een inloopuurtje
voor ouders gepland aan het begin en eind van
de ochtend, om samen met zoon of dochter
naar het werk te komen kijken, waaraan is gewerkt in de afgelopen periode. I.v.m. alle
maatregelen rondom corona zal dit niet
doorgaan.
Sluizen
Op de Ouverturelaan zal er vanaf morgen worden gesluisd door leerlingen van de groepen 7
en 8. Zij werken in tweetallen; één van de sluizers laat vanaf 8.15 uur meteen elke kleuter
binnen die voor de deur verschijnt. De andere

sluizer zet samen met de kleuters het eten en
drinken in de kratten en wacht met hen tot de
juf groepjes kinderen uit de ‘sluis’ komt
ophalen.
De sluizers worden rond 8.10 uur op school verwacht en mogen bij aankomst meteen naar binnen.
werkdrukverlaging
In iedere groep komt op 10 dagen per jaar een
andere leerkracht voor de klas, zodat de eigen
leerkracht tijd krijgt om werk buiten de klas te
doen, zoals gesprekken met kinderen, gesprekken met ouders, bijwerken van administratie,
maken van de rapporten etc.
Hieronder het rooster voor werkdrukverlaging
van deze en volgende week.
Op dinsdag vervangen in principe juf Sylvie en
juf Trudy, op donderdag juf Sanne en juf
Andrea.
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Hoofdluiscontrole
Woensdag 28 oktober zal er in alle groepen
worden gecontroleerd op hoofdluis. Verzoek om
die dag geen vlechtjes in het haar te doen en
geen gel te gebruiken. Een paardenstaart is
geen probleem bij de controle.
Ons kriebelteam kan het snelst werken als het
haar net gewassen is en goed gekamd.
Bijzondere activiteiten
groep 7 EHBO-les
Maandag 2 november krijgen de groepen 7 les
in EHBO (Eerste Hulp bij Ongelukken). De vijf
belangrijkste punten bij het verlenen van eerste
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hulp en het aanleggen van verbanden worden
behandeld. Verder wordt de greep van Rautek
en de stabiele zijligging geoefend, evenals
reanimatie en het gebruik van AED.

Sportieve activiteiten
groep 7 Langlaufen gaat niet door
Helaas kan het langlaufen op dinsdag 27 oktober niet doorgaan voor de groepen 7 wegens
verscherpte corona-maatregelen.

Afscheid / Even voorstellen
Afscheid
De woensdag voor de herfstvakantie heb ik afscheid genomen van De Ontdekkers. We hebben een
leuke ochtend gehad en afgesloten met spelletjes en pannenkoeken eten.
De kinderen hadden allemaal een blad gemaakt met herinneringen aan mij en De Ontdekkers. Heel
lief en ontroerend. Ik wil alle kinderen en ouders bedanken voor de lieve mails, kaarten en cadeautjes
die ik heb gekregen.
Ik ga de kinderen zeker missen.
Bedankt voor de fijne samenwerking.
Voor mij is een tijd aangebroken om te gaan genieten van mijn pensioen. Ik heb met heel veel plezier
gewerkt op het Carillon
Hartelijke groet,
Marijke van Oijen
Even voorstellen (1)
Beste ouders,
Met veel plezier en enthousiasme mag ik dit schooljaar het stokje overnemen van
juf Marijke bij de Ontdekkers.
Ik ben Sharon Giezeman, ik ben 33 jaar, ik ben nu zo’n 12 jaar leerkracht en ik
werk nu 3 jaar voor de Groeiling als invalleerkracht. Daarnaast ben ik ook Remedial teacher. Ik help kinderen die moeite hebben met bijvoorbeeld spelling, rekenen en lezen. Deze ervaring kan ik nu ook inzetten bij de Ontdekkers!
Mijn werkdagen op ’t Carillon zijn de maandag en de donderdag.
Ik kijk er naar uit om te mogen gaan starten.
Met vriendelijke groeten,
Sharon Giezeman
Even voorstellen (2)
Mijn naam is Nick van de Brug en sinds september geef ik theaterles aan jullie
kinderen. In de lessen gaan we scenes uitspelen, toffe personages creëren en
creatieve verhalen op de vloer maken. We hebben plezier, lachen veel en leren op een leuke manier het kunstvak kennen. Wie weet heeft u wel aanstormend talent in huis.
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Nieuws van de Brede School
Voor een overzicht van de activiteiten van de Brede School klikt u hier
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