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Nieuwsberichten van de Spelevaert van deze week 16-11-2020
Beste ouders/verzorgers van de Spelevaert,

Sint weer in Nederland
Afgelopen zaterdag kwam Sint weer in ons
land aan. Wat heeft de VOS de school weer
mooi omgetoverd in Sintsfeer! Dank!
Vandaag vond de weekopening plaats in de
aula. Op het podium stond een grote tent.
Van wie zal die zijn? Er stond ook een
digibord met een boodschap: belangrijk
bericht van Sinterklaas! De videoboodschap
gaf ons al snel meer duidelijkheid.
Sinterklaas heeft hulp nodig! Alle Pieten
wilden naar Nederland, maar dat betekent: te
weinig plaats in het kasteel…. Piet Coco
heeft aan meester Demy gevraagd of er een aantal Pieten in de aula, op het podium, mogen
slapen. De Pieten beloven zich voorbeeldig te gedragen. De
kinderen zullen er geen last van hebben, want ze moeten al
vroeg weg om te werken. Op de videoboodschap is te zien dat
Piet Coco het toch niet kan laten om een aantal capriolen uit te
halen. Na afloop van de videoboodschap hebben we stiekem in
de tent gegluurd. Er stond één paar schoenen. Zal Piet Coco
toch nog in de buurt zijn? Na druk zoeken in de aula hebben we
Piet Coco geroepen. In een badjas, op sloffen en een
tandenborstel in haar mond kwam Piet Coco verbaasd de aula
in. Zij vroeg zich af wat de kinderen hier zo vroeg deden,
maar… het bleek helemaal niet zo vroeg te zijn! Piet Coco
bleek door de wekker te zijn geslapen. OEPS! Dat werd een
hoop gehaast. Gelukkig konden we Piet Coco nog op tijd vragen
of wij dit jaar weer onze schoen mogen zetten. Ook wilden de
kinderen graag weten of Sinterklaas wel kan komen op vrijdag 4
december. Op alle twee de vragen had Piet Coco gelukkig een
positief antwoord. Met het lied ‘Zie ginds komt de stoomboot’
nam Piet Coco afscheid en ging snel aan het werk voor
Sinterklaas.

Spelevaert aanpassing schooltijden: antwoord op vragen
Na de Kerstvakantie zal de Spelevaert overgaan op het verkorte pauzemodel, zoals u weet.
We begrijpen dat dit vragen op kan roepen. Fijn dat u ons hierover mailt of belt. Wanneer er
vragen zijn waarvan we vinden dat het antwoord voor iedereen belangrijk is, zal dit
opgenomen worden in de nieuwsbrief. Dat doen we ook als we meerdere dezelfde vragen
krijgen. Dan is het voor ons duidelijk dat het nodig is om het antwoord met iedereen te delen.
Het kan dan voorkomen dat we uw mails in zo’n geval niet rechtstreeks beantwoorden, maar
het antwoord in de nieuwsbrief of een mail verwerken. Zo is iedereen dan op de hoogte.
Een vraag die een paar keer gesteld is of kinderen dan voldoende uren maken. De lestijd blijft
echter hetzelfde: 5,5 uur per volledige dag. De woensdag verandert niet. Alleen de pauzetijd is
aangepast, zodat de kinderen een uur eerder vrij zijn. De kinderen eten met de leerkrachten,
die een onderwijsactiviteit verzorgt. Daarna spelen de kinderen een half uur buiten.

Herhaling: Oudergesprekken 17-11:
Nog even een reminder voor de 10-minutengesprekken van deze week.
We zullen zoals u weet deze gesprekken via Teams laten plaatsvinden.
Als het goed is, heeft u hiervoor al in kunnen tekenen.
De gesprekken zullen voornamelijk zijn op dinsdag 17-11.
De leerkracht kiest zelf nog een extra dag als dat nodig is.
De groepen 1/2 hebben geen gesprekken.
De gesprekken van nu zijn voortgangsgesprekken. Het zal gaan over het leren, het
welbevinden, over de leergesprekken en andere zaken die de leerkracht van belang vindt. U
kun zelf ook nadenken over zaken die u graag besproken zou willen hebben.
De tijd is wel zoals u gewend bent: 10 minuten.
Mocht er aanleiding zijn om langer in gesprek te gaan, dan kan
er een vervolgafspraak gepland worden. Dat kan, ondanks dat
er zo min mogelijk volwassenen de school in mogen, altijd als
het nodig is.
Ook nog even als herhaling: we zullen vanaf dit schooljaar nog
maar twee rapporten meegeven: op 12 februari en op 15 juni.

Corona: stand van zaken m.b.t. het
schoolplein
De Spelevaert heeft Handhaving uitgenodigd om mee te kijken in onze situatie op het
schoolplein m.b.t. de Coronamaatregelen. Vandaag zijn ze langsgekomen. Ze hebben ons een
compliment gegeven over de naleving. Vergeleken met sommige andere scholen vonden ze
dat wij het goed deden. Ze realiseren zich dat het een
uitdaging blijft en dat we tegen dingen aanlopen die
niet gemakkelijk op te lossen zijn. Zoals bij het
ophalen: dan wacht u tot uw zoon/dochter naar buiten
komt. Dat wordt door Handhaving geaccepteerd.
Heel fijn om te horen!
Veel dank aan u als ouder ook dat u er zoveel rekening
mee houdt!
Natuurlijk blijft het belangrijk om de anderhalve meter
te blijven handhaven.

En niet te vergeten: de vaste looproute en niet te lang blijven staan.
We zouden het veel liever anders zou willen.
En we begrijpen heel goed hoe moeilijk het kan zijn voor uw zoon/dochter dat u niet mee kan
de klas in en ook nog eens door moet lopen….
Maar we hebben op dit moment geen keuze.

Nog meer Corona-aanpassingen: Sint en Kerst
We doen voorlopig geen weekopeningen meer vanwege de grote groep kinderen die tegelijk
in de aula aanwezig is. Hoewel er voor kinderen andere regels gelden, vonden we het toch
beter om zo weinig mogelijk risico te nemen. De maatregelen zijn vooral belangrijk voor de
veiligheid van de leerkrachten. Hier zijn deze regels voor opgesteld.
Voor de openingen van Sint en Kerst maken we een uitzondering. We volgen hierin het
advies van de overheid. Zie hieronder:
De PO-Raad krijgt veel vragen over hoe scholen de komende tijd moeten omgaan met het vieren
van feesten, evenementen of speciale bijeenkomsten, zoals Sinterklaas en Kerstmis. Sinterklaas en
Kerst kunnen gevierd worden op school. Wel geldt het dringende advies om dit alleen te vieren in
de aanwezigheid van leerlingen en personeelsleden.
Hierbij dienen de personeelsleden onderling wel de 1,5 meter afstand te handhaven. De PO-Raad
geeft het dringende advies om geen bijeenkomsten en evenementen te organiseren met groepen
ouders, verzorgers en externen. Bijeenkomsten op scholen met enkel personeel en leerlingen,
zoals een Sinterklaas- of Kerstviering, zijn toegestaan.
De regels van het RIVM en het protocol blijven ook in deze situaties leidend.
Met betrekking tot Sinterklaas: iedere school kan op zijn eigen wijze vormgeven aan het
Sinterklaasfeest, waarbij het Sinterklaasjournaal gevolgd kan worden voor zover binnen de
geldende richtlijnen en protocollen wordt gebleven. Scholen hebben al leuke en creatieve ideeën
voor de invulling van het Sinterklaasfeest. Zo behoort skypen met Sinterklaas tegenwoordig tot
de mogelijkheden en neemt Sinterklaas ook filmpjes op die in de klas vertoond kunnen worden.

Op verzoek van meester Max
Voor de veiligheid en hygiëne van de kinderen hebben we op school een aantal afspraken
gemaakt. Voor de zekerheid communiceren we ze nog een keer:
1. Tijdens de gymlessen hebben de kinderen geen sierraden om. Mocht uw zoon/dochter
oorbellen in hebben dan kunnen alleen knopjes of kleine ringentjes in blijven.
Oorbellen met hangertjes of grote ringen moeten uit. Beter
is het nog om sieraden op de gymdagen thuis te laten, zodat
er niets kwijt kan raken of kapot kan gaan.
2. Ik wil u adviseren om gymschoenen voor uw kind aan te
schaffen. Er zijn de afgelopen periode veel ongelukjes
gebeurd die niet gebeurd waren wanneer alle kinderen
gymschoenen aan zouden hebben.
3. Naast gymschoenen heeft elk kind een sportbroekje en een
sportshirt aan.
4. Na elke gymles wordt er gedoucht. Wilt u eraan denken om
een handdoek mee te geven?

Aula: goed nieuws
Voor het einde van dit kalenderjaar zullen de aula en de gangzone bij groep 5/6 een
opknapbeurt krijgen. Het schilderwerk is in de herfstvakantie gedaan: alles is mooi wit, ook
de bar!
Omdat u de school niet kan bekijken, zullen we foto’s sturen als alles klaar is.
Voor nu sturen we vast een indruk van hoe het gaat worden.
De inrichting komt beetje bij beetje binnen.
De bedoeling is dat de aula een sfeervolle ruimte wordt waar kinderen op verschillende
manieren kunnen leren. Ook zal Kern kinderopvang na schooltijd gebruik van de aula maken
voor de groepen 3 en 4. Zij zullen ook een deel inrichten voor na schooltijd, zoals de keuken
en een speciale hoek. Op die manier zullen de kinderen meer afwisselende activiteiten
passend bij hun leeftijd kunnen doen.
Hieronder een indruk van hoe het er ongeveer uit gaat zien. De stukken op het podium zijn
komen te vervallen en het meubilair kan hier en daar verschillen, maar de grote lijn kun u zo
wel zien.

Peuterochtend : 20-01
Wanneer uw zoon/dochter ongeveer 3,5 jaar oud is, kan hij/zij deelnemen aan de
peuterochtenden. Juf Emily en meester Demy van groep 1/2 begeleiden deze ochtenden.
Het is een leuke manier om uw zoon of dochter kennis te laten maken met het hoe het op
school is. Vanzelfsprekend mag u er bij blijven als uw kind dit fijn vindt, maar wel binnen de
Coronamaatregelen. In de huidige situatie is het beter om even iets anders te gaan doen, maar
het hangt af van wat uw zoon/dochter aankan. De volgende peuterochtend is op woensdag 2001 van 9.00u tot 10.00u. Opgeven kan nu al: emily.heppener@spelevaert.unicoz.nl of
irma.lensen@spelevaert.unicoz.nl ). Bellen mag ook.
N.B. Ook kinderen van buitenaf zijn welkom! Mocht u in uw buurt of vriendenkring ouders
kennen met kinderen in deze leeftijdsgroep, nodig ze dan gerust uit!

Facebook
Even een reminder dat de Spelevaert een eigen Facebookpagina heeft! Het team heeft
afgesproken dat elke week een leerkracht een Facebookpost doet. Deze week een leuke post
van groep 4. Volgt u ons ook?
Wanneer u liever niet heeft dat uw zoon/dochter op social media te zien is en u heeft dit nog
niet bij ons aangegeven, wilt u dat dan kenbaar maken aan onze administratieve kracht, juf
Monique? monique.duits@spelevaert.unicoz.nl

Belangrijke data:
Ma 16-11
Di 17-11
Vr 20-11
Ma 23-11
Di 24-11
Wo 25-11
Vr 04-12
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Weekopeningen Sint
Oudergesprekken 3 t/m8
Schoen meenemen naar school, voorzien van naam
Schoen zetten
Verrassing in de schoen en rommelpiet is langs geweest
gr. 1 t/m 4 vrij
Sinterklaasviering 8.30-12.15u

