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Coronamaatregelen
De scholen gaan weer open op 10 januari. Daar zijn we allemaal blij
mee! Het werk kan doorgaan. Dit geldt voor kinderen, leerkrachten,
maar ook voor ouders! Wel is er nadrukkelijk gewezen op de
hygiëne-maatregelen en het preventief testen. Alle leerlingen van
groep 6-7-8 krijgen op maandag voor 2 weken 4 testen mee naar
huis. Onze lokalen beschikken over CO2-meters, zodat we de
luchtkwaliteit kunnen monitoren.
Studiemiddag
Het nieuwe kalenderjaar begint met een studiemiddag voor alle
leerkrachten. Dat betekent dat de leerlingen op maandag 10 januari
alleen ’s morgens school hebben, maar ’s middags vrij zijn. De
studiemiddag van het team gaat over feedback. Het geven en
ontvangen van feedback zijn belangrijke vaardigheden in het
onderwijs. We gaan uit van een leerzame middag!
Inschrijving leerlingen
De inschrijving van leerlingen organiseren we ook dit jaar anders dan
u van ons gewend bent. Ouders die hun kind willen inschrijven als
leerling van onze school, nodigen we uit contact met ons op te nemen
om een kennismakingsmoment af te spreken.
Dat kan vanaf nu.
Kinderen die vóór 1 oktober 2023 4 jaar hopen te worden, kunnen
worden opgegeven. Informeert u ook nieuwe ouders in uw omgeving?

TOTAAL € 330,35

Einde Wintertijd
Vanaf maandag 31 januari worden de schooltijden een kwartier
teruggezet. Het wordt in die periode al wat vroeger licht en dan zitten
de aangepaste tijden er weer op. De school begint dan weer om 8.30
uur en 13.15 uur!
Week van Gebed
In de week van 17 – 21 januari besteden we aandacht aan de Week van Gebed. Bidden
doen we met elkaar en voor elkaar. Bidden voor mensen dichtbij en mensen ver weg.
Het thema van dit jaar is Licht in het duister. Tijdens de bijbellessen wordt die week gewerkt
uit het bijbehorende Kindergebedsboekje van Missie Nederland.
Voorleesontbijt
Op woensdagmorgen 26 januari staat ons jaarlijks voorleesontbijt gepland. Alle kinderen
mogen die morgen hun pyjama meenemen en aantrekken. Het is ook de bedoeling dat alle
kinderen een BORD en een BEKER meenemen met hun naam er op. Op welke wijze dit ontbijt
zal worden georganiseerd is op dit moment nog niet duidelijk.
Toetsweken
Vanaf maandag 17 januari worden de methode onafhankelijke toetsen van rekenen,
begrijpend lezen, technisch lezen en woordenschat afgenomen in de groepen 3 t/m 8. We
nemen daar bewust drie weken voor, zodat we de toetsen ook enigszins kunnen spreiden.

Hoofdluiscontrole
Op school zijn er momenteel geen hoofdluiscontroles meer. We hopen dat u zelf deze taak
overneemt en zo af en toe uw kinderen controleert. Wij gunnen elk kind een fris en gezond
hoofd! Als er meldingen zijn van hoofdluis krijgen de betreffende groepen hiervan bericht.
Actiepunten n.a.v. Oudervragenlijst 2021
In deze nieuwsbrief van januari pikken we er twee onderwerpen voor u uit.
Allereerst de pleinwacht. De leerlingen scoren daarop een stuk positiever dan de ouders.
Maar voor de school is onduidelijk waar de mindere tevredenheid van de ouders op gebaseerd
is. Sinds anderhalf jaar zijn alle leerkrachten ’s morgens voor schooltijd, in de ochtendpauze
en voor de middagschooltijd op het plein aanwezig. We zijn er van overtuigd dat hiervan een
preventieve werking uit gaat, waardoor er zich eigenlijk nauwelijks nare situaties voordoen
en als zich die wel voordoen, wordt er onmiddellijk ingegrepen. Ouders die vragen over de
pleinwacht hebben, nodigen we uit zich te melden!
Dan mediawijsheid. Dit onderwerp is opgenomen in onze methode van sociaal emotioneel
leren Kwink en zit dus standaard in ons onderwijsaanbod. Daarnaast wordt in de bovenbouw
medio 2022 een workshop gegeven door de Stichting Chris/Voorkom over dit onderwerp.
Ook hiervoor geldt: Zijn er vragen, schroom niet ze te stellen!
Boekrecensie
Elke maand zullen we in de nieuwsbrief een boekentip
zetten. Soms zal dit voor de onderbouw zijn, andere keren
weer voor de midden- en of bovenbouw. Heeft u zelf een
boekentip, dan kunt u dit altijd aan mij doorgeven
(eh.dvisser@gmail.com).
Dit keer een boek dat er al even is: 'Lang geleden' van
Arend van Dam.
In dit boek zitten 50 (voorlees)verhalen over de
geschiedenis van Nederland. De verhalen zijn niet lang en
heel toegankelijk vanaf de middenbouw. Wat ook fijn is: dit
boek is er ook als luisterboek....leuk voor tijdens de autorit
of om thuis gewoon lekker zelf te luisteren!
'Lang geleden' is te leen via de bibliotheek of te koop voor 19,99 euro.
Geboortebericht
Zoals we u al eerder bericht hebben, is op 14 december 2021 Eva geboren. Eva is de
dochter van juf Daniëlle en Arie-Piet. We willen hen nogmaals van harte feliciteren!
De komende maanden geniet de juf van haar verlof. Ze hoopt haar werk medio mei weer
op te pakken

