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Gluren in de klas bij juffrouw Anne Marie, juffrouw
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Gevonden voorwerpen
Ooievaarspas

Sinterklaas corona proof vieren
De coronacrisis drukt dit jaar een flinke
stempel op de feestdagen. Dit jaar vieren we
waarschijnlijk alle feestdagen anders dan
andere jaren, maar de data staan vast. Op 4
december zullen we het ook hier op school
feestelijk maken.
Of we op 4 december nog bezoek mogen
ontvangen van de Sinterklaas en zijn Pieten,
weten we natuurlijk niet. Nog een paar
nachtjes slapen……
Maar dat het geen groot schoolfeest mag
worden is helaas al duidelijk.
Op vrijdag 4 december hebben we een halve
dag school.
De kleuters worden om 11.50 opgehaald en de
andere groepen zijn om 12.00 uur klaar.

Onderwijs inhoudelijk
Vakantiedagen

Studiedag 27 november in het teken
van het
Leren Zichtbaar Maken
Vandaag hebben we hard gewerkt aan de
onderwerpen “lesdoelen en de succescriteria”.
Wij hebben met elkaar rekenlessen voorbereid
en gekeken naar de 10 mindframes om het
leren zichtbaar te maken voor onze leerlingen.
Het voorbereiden van een les blijf, in welke
vorm dan ook, van groot belang. Weten welke
invloed wij willen hebben op de leerlingen in
een les is de kern van een succesvolle
voorbereiding. Deze invloed noemen we
“succescriteria” en die passen we aan zodat ze
gebaseerd zijn op wat de leerlingen al weten of
juist nog niet.

Gluren in 1/2B
Bij binnenkomst in de klas staat de leerkracht
bij de deur om de kinderen te begroeten en
een praatje te maken. Voor elk kind is er even
aandacht. Gedurende de dag wordt er gekeken
naar het individuele kind en sluiten we aan op
zijn of haar specifieke ontwikkeling.
Op de Spiegel werken we met alle
kleutergroepen aan een zelfde thema,
aansluitend bij de belevingswereld van de
kinderen. Binnen de thema’s besteden we veel
aandacht aan spel. In dit spel doen de
kinderen ervaringen op met rekenkundige
activiteiten, taalkundige activiteiten,
gespreksactiviteiten en constructieve
activiteiten.
We leren de leerlingen zelfstandig te worden
door het aanbieden van een duidelijke
structuur in de groep. We maken hierbij
gebruik van een dagplanning, vaste plekken
voor materialen, open kasten en
stickerkaarten. Ook leren we kinderen elkaar te
helpen.

Gevonden voorwerpen
Met regelmaat blijven waardevolle spullen op
school achter.
Wij raden u aan om regelmatig de tas van uw
zoon/dochter te controleren.
Mocht u iets missen dan kunt u bij de
conciërge of administratie vragen naar de
gevonden voorwerpen.
Zorgt u ervoor dat de kinderen géén
waardevolle spullen bij zich hebben.
De school aanvaardt bij verlies of beschadiging
geen enkele aansprakelijkheid.
TIP: een naam in of op de spullen helpt om
alles weer bij de juiste eigenaar terug te
brengen.

Ooievaarspas
Per 1 januari 2021 worden de voordelen van
de Ooievaarspas beperkt. Voor scholen
betekent dit dat er geen korting meer gegeven
kan worden en dat de passen dus vanaf 1
januari 2021 niet meer gescand hoeven te
worden.
We meldden eerder dat de passen tot 1
december 2020 gescand konden worden. Dit
wordt waarschijnlijk tot 31 december. Je krijgt
dan wel nog de vergoeding voor dit
kalenderjaar.
Er volgt nog een brief van de gemeente over dit
onderwerp.

Kunstlessen HKJ
Afgelopen weken hebben de kunstenaars van HKA weer leuke lessen in verschillende groepen gegeven.
Volgens Het Kinderatelier is kunst niet zomaar iets moois maken volgens vooraf gestelde regels. Wat kunst is, en
wat de waarde van kunst is, valt niet te leren door met een vooraf bepaalde kleur vooraf bepaalde vakjes in te
vullen. Kunst heeft allereerst te maken met antwoorden zoeken, twijfelen, uitproberen, experimenteren,
besluiten dat het beter kan en opnieuw beginnen.
Door kunst leren kinderen ook de betekenis van plezier hebben in het werk.

Vakantie:
Data

Eerste dag

Laatste dag

Kerstvakantie
21 december 2020
Voorjaarsvakantie
22 februari 2021
Goede vrijdag en Pasen
2 april 2021
Meivakantie
26 april 2021
Hemelvaart
13 mei 2021
Pinksteren
24 mei 2021
Zomervakantie
19 juli 2021
Eerste schooldag na de zomervakantie: 30 augustus 2021

1 januari 2021
26 februari 2021
5 april 2021
7 mei 2021
14 mei 2021
27 augustus 2021

Margedagen:
Voor de groepen 1 t/m 4 zijn nog 2 margedagen vastgesteld, dagen waarop zij vrij zijn.
Margedag 2

13 januari 2021

Groepen 1 t/m 4 zijn vrij

Studiedagen:
De studiedagen waarop alle groepen geen school hebben zijn in 2020-2021 als volgt ingepland:
Vrijdag 29 januari 2021
Dinsdag 6 april 2021
Woensdag 9 juni 2021
Vrijdag 25 juni 2021

Studiedag 2
Studiedag 3
Studiedag 4
Studiedag 5

Groepen 1 t/m 8 zijn vrij
Groepen 1 t/m 8 zijn vrij
Groepen 1 t/m 8 zijn vrij
Groepen 1 t/m 8 zijn vrij

Vrije middagen:
4 december 2020
18 december 2020
16 juli 2021

In verband met Sint
In verband met Kerst
In verband met de zomervakantie
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