W E E K B R I E F
30 november 2020 (week 49)

Schoolzaken
Nieuwe kleutergroep
Per 4 januari, meteen na de kerstvakantie, gaat onze 5 e kleutergroep van start. Deze groep wordt
gehuisvest op onze locatie aan de Ouverturelaan. In deze groep komen alleen 4-jarigen. Wij starten
met 8 kleuters en aan het einde van dit schooljaar zullen dit er ca 20 zijn.
Leerkrachten van deze groep worden juf Astrid Sikken (ook leerkracht van groep 1/2d) en juf Andrea,
die ook vorig jaar een instroomgroep bij ons heeft opgestart.
Juf Astrid is er op maandag, juf Andrea op de overige dagen. Ouders van de betreffende kleuters zijn
hierover al eerder geïnformeerd.
Groepen naar huis
Afgelopen vrijdag was er voor twee groepen geen les. De leerkrachten van deze groepen waren ziek,
maar er was geen vervanger beschikbaar voor hen. We hebben de ouders pas heel kort van tevoren
kunnen informeren, met de mededeling als opvang op zo korte termijn onmogelijk is, wij zoon of dochter
opvangen in een andere groep. Maar nagenoeg alle kinderen konden thuis of elders worden
opgevangen. Heel hartelijk dank daarvoor!
Als wij veel kinderen op moeten vangen in andere groepen geeft dit extra drukte en onrust, zowel voor
de kinderen die worden opgevangen, als voor de leerlingen van de opvangklas. Dit hebben we afgelopen
vrijdag kunnen voorkomen.
In verband met het bovenstaande vragen wij u allen om er rekening mee te houden dat dit de komende
tijd vaker zal gaan voorkomen. Er zijn te weinig vervangers beschikbaar, terwijl de vraag, i.v.m. corona,
nu extra groot is. Denk u vast na over mogelijke opvang voor uw kind, als er voor zijn/haar groep geen
invaller beschikbaar is.
Foto’s in de app / herhaalde oproep
Voor ieder kind wordt door de ouders een privacy formulier ingevuld, wanneer hij/zij bij ons op school
start. Hierop werd tot voor kort niet gevraagd of uw kind herkenbaar op een foto mag in de app. Wij
vragen u daarom om via het formulier achter deze link aan te geven of een foto, waarop uw zoon of
dochter herkenbaar in beeld is, mag worden geplaatst in de app. Wij ontvangen graag van ieder gezin
één reactie.
Wij plaatsen nu alleen foto’s waarop leerlingen niet herkenbaar zijn. Zodra wij van alle ouders een
reactie hebben kunnen wij kinderen ook herkenbaar in beeld brengen, wat de foto’s nog leuker maakt.
Daarom het dringend verzoek aan u allen, om te reageren via bovenstaande link (als u dat nog niet
gedaan heeft).
Halen / brengen
We willen u als ouders nogmaals vragen om bij het brengen en halen van de kinderen bij de school de
afstand van 1,5 meter in de gaten te houden. We zien toch vaak ouders dicht bij elkaar staan.
In het verlengde daarvan ook het verzoek om niet bij de school te blijven staan; heeft u uw kind
opgehaald, dan graag meteen naar huis.
Wij zijn een rookvrije school. Daarom nogmaals het verzoek om niet te roken in de buurt van onze
gebouwen. Alvast bedankt voor uw medewerking!

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 1 t/m 8 Sinterklaas op school
Sint heeft ons laten weten dat hij vrijdag 4 december onze school bezoekt. I.v.m. zijn hoge leeftijd en
de coronamaatregelen, heeft hij gevraagd voor hem geen grote ontvangst te organiseren. Hij zal op
een rustig tijdstip aankomen en alle groepen onder schooltijd bezoeken.
Hieronder nog wat punten op een rijtje:
 Vanaf groep 4 krijgen de kinderen een surprise. Het is handig om de kinderen een grote tas mee
te geven, zodat zij hun surprise mee naar huis kunnen nemen.
 De kleuters van groep 1/2d worden, i.v.m. het bezoek van de Sint, op vrijdagmorgen om 8.30 uur
op de Geerpolderweg verwacht.
 Op de Geerpolderweg wacht juf Astrid van groep 1/2d de kinderen buiten op het plein op.
 Donderdag krijgen de kinderen van groep 1/2d hun Sintmuts mee naar huis. Wilt u deze
vrijdagmorgen meegeven aan uw kind?
 De kleuters van groep 1/2d lopen in de loop van de ochtend weer terug naar hun eigen locatie.
Daar zijn zij om 14.30 uur weer op te halen.

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

Centrum voor Jeugd en Gezin

Webinar – Gezin in scheiding? Hoe zorg je goed voor
jezelf!
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert de webinar ‘Gezin in scheiding’ voor
ouders met kinderen tot 18 jaar die een scheiding meemaken of recent gescheiden zijn.

Als je relatie eindigt staat je leven op z’n kop. Dat je kinderen dat
ook moeten meemaken, maakt het extra moeilijk. Hoe kun je in
deze periode zo goed mogelijk voor je kinderen zorgen? Het
eerste antwoord op die vraag is: door goed voor jezelf te zorgen.
In dit webinar hoor je hoe andere ouders dat doen en krijg je
slimme tips van scheidingscoach Anouk Boering.
Als je meedoet, krijg je in elk geval meer zicht op…
 Wat heeft je kind nodig, maar ook: wat heb jij nodig?
 En wat kun je daarbij van andere gescheiden ouders leren?
Het wordt een interactieve avond boordevol praktische tips en veel tijd om ervaringen uit te
wisselen met de andere deelnemers.
Meld je aan voor ons gratis webinar!
Datum:
Dinsdag 15 december 2020
Tijd:
20.00 – 21.00 uur
Kosten:
Geen
Aanmelden: www.cjgcursus.nl of via deze link
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:
www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon:
088 254 23 84

