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Nieuwsberichten van de Spelevaert van deze week 05-10-2020
Beste ouders/verzorgers van de Spelevaert,

Corona:
De directeuren van Unicoz hebben het met elkaar gehad over de
nieuwe maatregelen en de consequenties die daaruit
voortvloeien. Er zijn zorgen om de continuïteit van de lessen nu
er veel eerder getest wordt. Hiervoor is een protocol opgesteld.
Bij deze nieuwsbrief stuur ik het mee.
We zullen er steeds alles aan doen om de groepen te blijven
bemannen. We hopen dat dit blijft lukken.
De nieuwe beslisboom sturen we ook mee. Let op: deze geldt
alleen bij verkoudheid, waarbij geen nauw contact is geweest met iemand met Corona.
In dat geval blijft het kind ook thuis.

Vandaag: Dag van de Leraar
Voor de dag van de leraar lag er vandaag voor iedere leerkracht een
attentie klaar. Een van de Unicoz en een van de Spelevaert. Een blijk van
waardering voor alle inspanningen, energie en gedrevenheid waarmee de
juffen en meesters van de Spelevaert zich ten volle inzetten. Dank jullie
wel!
De leerkrachten kregen van het managementteam (juf Irma, juf Kristel en
juf Maretti) een werkboek om gesprekken met kinderen te kunnen
“ tekenen” . Daar hadden we op school vorige week een studieochtend
over gehad. Ze gaan dit inzetten om leergesprekken met de kinderen te
doen. Zo kunnen we nog beter inspelen op wat kinderen gaan leren en wat
zij hierbij nodig hebben.

Schooltijden
De MR-vergadering van vorige week ging door omstandigheden niet door. De MR kon
daardoor ook niet verder met het bekijken van de schooltijden: houden we de traditionele
rooster, willen we een verkorte schooltijd etc. Dit gaan ze wel zo snel mogelijk doen. Uw
mening is daarbij belangrijk: zoals al eerder aangegeven komt er een enquête.
Wanneer blijkt dat de voorkeur van het ouderdeel van de MR uitgaat naar het verkorten van
de pauzetijd, wilden we proberen dit na de Kerstvakantie in te laten gaan. Waarschijnlijk zal
dit niet haalbaar zijn. We blijven ons best doen om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen.

Algemene ledenvergadering
Op 13 oktober vind de jaarlijkse ALV van de VOS (ouderraad) plaats in de aula van de
Spelevaert. In verband met het COVID-19 virus kunnen we slechts een beperkt aantal ouders
kwijt in de aula. Het is dan ook noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeldt als u de algemene
ledenvergadering wilt bijwonen. Zo kunnen we monitoren hoeveel ouders zich aanmelden en
of het noodzakelijk is om de vergadering op een andere manier vorm te geven.
De algemene ledenvergadering is op dinsdag 13 oktober, aanvang 19.30. Vanaf 19.15 openen
wij de deuren. Aanmelden kan via secretarisvos@outlook.com.

Kinderboekenweek: geen kijkmiddag, helaas…
Wat was de opening ontzettend leuk! Iedere leerkracht nam iets mee
van vroeger en vertelde daarover. Dit in het kader van het thema “ En
toen”.
Er waren verrassende dingen meegenomen. Bijvoorbeeld de oude
suikerautomaat van de tante van juf Linda.
Meester Kees is op school gekomen om voor te lezen en juf Ellie
komt dat ook nog doen. Heel gezellig!
De voorleeswedstrijd komt er ook nog aan deze week. Spannend: wie gaat er door naar de
volgende ronde van de Nationale voorleeswedstrijd?
Jammer genoeg kan de kijkmiddag dit keer niet doorgaan
zoals u gewend bent van ons. Wel zullen de leerkrachten een
leuke post in het klassenboek van de schoolapp zetten. Zo
kunt u toch een beetje meebeleven wat we op school hebben
gedaan.

Reminder peuterochtend
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 zullen deze ochtenden om en
om begeleiden. 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. (Of als u
het zelf stiekem leuk vindt om het mee te maken).
De volgende peuterochtend is op woensdag 11 nov 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 post van
meester Demy over de Kinderboekenweek. 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

Flyer Seghwaert doet
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u een flyer van “ Seghwaert Doet” .
Leuk initiatief om de buurt een impuls te geven.

Belangrijke data:
Hele week: Kinderboekenweek!
Di 06-10:
Do 07-10:
Vr 08-10:

bezoek van het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal aan groep 1/ 2 gaat niet door
vanwege de Coronamaatregelen.
voorleeswedstrijd
Kijkmiddag gaat niet door.
Voorleesmiddag en afsluiting Kinderboekenweek.

