W E E K B R I E F
16 november 2020 (week 47)

Schoolzaken
Schoolapp
Er is door alle ouders heel vlot gereageerd op onze vraag om een account aan te maken in onze app.
Op dit moment is er voor alle gezinnen tenminste één account aangemaakt, en bij veel gezinnen is dat
zelfs door beide ouders gedaan. Wij adviseren nog steeds dat beide ouders / verzorgers een account
aanmaken, zodat u goed op de hoogte blijft van wat er in de groep van uw kind gebeurt. Wilt u een
mail met een wachtwoordlink ontvangen, mail dan naar info.carillon@degroeiling.nl.
Maar nu elk gezin tenminste één account heeft, stoppen wij met het versturen van informatie over de
groepen via de mail. Deze informatie wordt nu alleen nog via de app naar u verstuurd.
10 minuten gesprekken Speurders
Op woensdag 16 december staan er 10-minutengeprekken gepland voor de Speurders. Ouders van deze
leerlingen kunnen gaan aanmelden voor een gesprek via de tegel “schoolgesprek” in de schoolapp.
De gesprekken zullen online plaatsvinden, de ouders thuis of op het werk, de leerling samen met juf
Cindy op school.
Roken rondom de school
Wij krijgen meldingen, dat er soms ouders rokend hun kind opwachten bij het schoolhek. Wij zijn een
rookvrije school en dat geldt ook voor de rand van onze pleinen. Wij hopen dat de betreffende ouders
hiermee rekening willen houden en dat zij hun sigaret niet opsteken of uit willen maken in de omgeving
van de school.
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.
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Bijzondere activiteiten
gr 5 t/m 8 Lootje trekken
In de groep 5 t/m 8 wordt vandaag lootje getrokken. Uitzondering hierop vormt groep 5a. Daar zal juf
Ingeborg, die vandaag niet op school is, dit morgen doen met haar leerlingen. Daarbij wordt in alle
genoemde groepen een brief voorgelezen van Sinterklaas. Deze is inmiddels via de app toegestuurd
aan de ouders van de leerlingen in de genoemde groepen.

gr 1 t/m 4 Knutselavond vervalt
Zoals we al eerder meldden, vervalt de knutselavond voor de groepen 1 t/m 4 van vanavond.

Sportieve activiteiten
groep 5 Damles
De groepen 5 gaan op maandag 16 en 23 november dammen. Zij krijgen speluitleg en trucs te horen
van iemand van de damclub uit Gouda. Uiteraard gaan zij met elkaar een potje spelen.
Deze lessen zullen op school en onder schooltijd plaatsvinden.

Diversen
Ouderschap is jongleren
Centrum voor Jeugd en Gezin Gouda organiseert op vrijdagochtend 11 december a.s. de online
workshop ‘Ouderschap is jongleren’ voor ouders van kinderen tot 6 jaar.
In bijlage 1 bij deze weekbrief vindt u hierover meer informatie. De bijlage vindt u onder de weekbrief
in de app.

Nieuws van de Brede School
Voor een overzicht van de activiteiten van de Brede School klikt u hier

