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Schoolsluiting 
We hoopten dat de school open kon blijven …… het
liep anders en deze week is voorlopig de laatste week dat we
normaal de lessen kunnen verzorgen. Op vrijdag willen we met
kinderen wel het kerstfeest vieren, ook met een gezellige lunch.
Het is voor velen te krap tijd om de lunch heel uitgebreid te
verzorgen dus vragen we aan de kinderen (met hulp van de
ouders) om vrijdag een extra lekkere lunch mee te nemen. Zo
wordt het toch nog een feestje! Eventuele bijzonderheden krijgt u
via de eigen leerkrachten nog te horen.

Vrijdag krijgen de kinderen wat werk mee waar de komende week
aan gewerkt kan worden. Het zal veelal bestaan uit
herhalingswerk en opdrachten die prima zelfstandig gemaakt
kunnen worden. Het gemaakte werk kan dan na de vakantie weer
mee naar school worden genomen.

Laten we hopen dat we na de vakantie weer gewoon open mogen.
Mocht dat niet het geval zijn, dan krijgt u, zodra wij het weten, te
horen hoe e.e.a. georganiseerd gaat worden. De draaiboeken
voor de verschillende opties liggen al geruime tijd klaar, maar er
moet altijd nog gewerkt worden aan de details.

- 

- Kerstvieringen
- Update plein
- Zilveren weken

Agenda
- 23-12: Kerstviering op school  &
start kerstvakantie.
- 24-12 t/m 7-1 Kerstvakantie; dus
ook vrijdag 24-12 is de school
gesloten.
- 10-1: start zilveren weken
groepen 1 t/m 8.
- Week van 24 januri: Basketbal
en Collmovestoernooi groep 8
26-1: Juffendag groep 7

Welkom
- Rein      groep 1-2 B
- Melle     groep 1-2 C
- Lois       groep 1-2 B
- Daan     groep 1-2 C

OVERZICHT:

 

Het vergroenen en het deel 'opvangen van het regenwater' gaat definitief door. Er wordt nu het e.e.a.
besteld  en voorbereid en we hopen in januari daadwerkelijk de eerste activiteiten op het plein te kunnen
zien! Hopelijk krijgen we snel bericht over de aangevraagde subsidie; het zou fijn zijn als we daar ook
een knoop over kunnen doorhakken! 

Plein – update



OVERZICHT:

Aan het begin van dit schooljaar zijn we in alle groepen bewust bezig geweest met de zogenoemde 'De
Gouden Weken'. Tijdens deze weken is elke groep tot de herfstvakantie intensief bezig om een goed
pedagogisch klimaat neer te zetten en worden er verschillende fasen doorlopen.

'De Zilveren Weken' is de naam voor de groepsvormingsperiode na de kerstvakantie. Het onderhouden
van het pedagogisch klimaat van de groep blijft een continu proces en na een langere vakantie is het
goed om elke groep weer een extra oppepper te geven. Eerder gemaakte afspraken zijn wellicht wat
versloft of moeten aangescherpt worden. Er kunnen ook verschuivingen binnen of voor de groep plaats
hebben gevonden of is er sprake geweest van een periode met afwisseling tussen thuis- en fysiek
onderwijs. Dergelijke omstandigheden hebben ook invloed op de sfeer in de groep. Doormiddel van
groepsvormende spelletjes en activiteiten zal hier extra aandacht aan worden besteed.

.

Zilveren weken- Sociaal emotionele ontwikkeling

Alle collega’s van de Groen van Prinstererschool wensen
u fijne feestdagen toe en een gezond en voorspoedig

2022!
 


