De Roffel
In deze Roffel

Beste ouders/ verzorgers,

7

Deze week kleurde onze school elke dag wat paarser met als hoogtepunt
de Paarse vrijdag. Vandaag hebben we in de klassen de Paarse vrijdag
spelshow gekeken en stond dit onderwerp ook centraal in onze sociokring.
We kijken terug op een heel waardevolle en mooie dag met onze
kinderen. Volgend jaar vieren we opnieuw Paarse vrijdag op school!

----------------------------•
•
•
•
•

Paarse vrijdag
Corona update
Klassenbezoeken
Sinterklaas
Kerstviering

Agenda
10-12
Paarse vrijdag
17-12
Plantdag Tiny forest
23-12
Kerstviering
15.00 uur start
kerstvakantie
24-12
Studiedag team

Gastlessen in groep 4 t/m 8
De groepen 4 t/m 8 hebben gastlessen gevolgd. Deze werd gegeven door
een team van sporters, trainers, scheidsrechters, journalisten en
presentatoren uit de sportwereld. Het centrale thema was 'het belang van
jezelf zijn en te durven wat je echt graag wil doen.'

Si

Prentenboeken in groep 1 t/m 4
In de groepen 1 t/m 4 hebben we verschillende prentenboeken gelezen.
Bijvoorbeeld het boek Julian is een zeemeermin. Het gaat over Julian die
tijdens een busrit drie zeemeerminnen ziet. Vanaf dat moment heeft hij maar
een grote wens: een zeemeermin worden. Maar wat vindt zijn oma
daarvan? Voor de bovenbouw stonden de begrijpend leeslessen in het
thema van ‘gender en genderidentiteit.’
Passend bij de leeftijd
Natuurlijk zijn alle lessen en boeken zo aangeboden dat het passend was
voor de leeftijd van de kinderen in de klas.

09-01-2022
Einde kerstvakantie
13-01
MR vergadering

YouTube filmpje
Jeugdjournaal
over
Paarse vrijdag
https://youtu.be/5
0x9zPA04cQ
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Corona update
Op dit moment is het rustig met betrekking tot het aantal besmettingen op school. Alle groepen zijn op
school, een enkel kind zit in quarantaine, alle leerkrachten zijn er en ook alle ondersteuning gaat door. De
ouders van groepen waar positief geteste kinderen in zitten worden nog steeds geïnformeerd. De GGD
heeft deze week het quarantainebeleid weer iets gewijzigd.
Quarantaine
Er wordt door de GGD een quarantaineadvies gegeven bij 3 of meer besmettingen in de groep. Er bleken
regionaal teveel verschillen te zijn, daarom is er nu dit landelijke beleid. Er kan na ‘uitbraakonderzoek’ af
geweken worden van de regel als blijkt dat besmettingen niet op school hebben plaatsgevonden. De
GGD vraagt bij het onderzoek naar de testdatum van positief geteste kinderen, de bron en of een kind
in de besmettelijke periode op school is geweest.
Als er in de toekomst een groep in quarantaine gaat, hoeven kinderen en medewerkers die korter dan 12
maanden geleden een besmetting hebben doorgemaakt niet in quarantaine. We bekijken even per
groep hoe we dan het thuisonderwijs organiseren.
Zelftests
Aanstaande maandag delen we in groep 6, 7 en 8 zelftests uit. Uw kind krijgt er 4, zodat u tot de
kerstvakantie voldoende tests heeft. Het advies van de GGD is namelijk om 2x per week te testen.
Als u geen zelftests wilt ontvangen dan mag u een mailtje sturen naar de leerkracht van uw kind.

Sinterklaasviering
Op vrijdag 3 december ontvingen we buiten op de tribune
Sinterklaas op De Troubadour. Na ‘zie ginds komt de
stoomboot en ‘Sinterklaasje kom maar binnen met je piet.’
Kwam hij en zijn piet via het schoolplein aanlopen.
De onderbouw kwam daarna op bezoek bij Sinterklaas in de
speelzaal. Natuurlijk hadden verschillende groepen een
spetterend optreden voorbereid. De bovenbouw ging in de
klas aan de slag met het uitpakken van de surprises. Elk jaar
opnieuw zien we dat de meeste kinderen (en hun ouders)
hun best doen om er iets leuks van te maken!
Het ingezamelde speelgoed is terecht gekomen bij gezinnen
die het niet zo breed hebben. Dank voor uw bijdrage. Op
deze manier hebben weer wat meer kinderen een leuk feest
kunnen vinden op 5 december.
Elk jaar is het Sinterklaasfeest weer een sfeervol feest voor
jong en oud. We bedanken de ouders van de ouderraad
voor hun hulp op de dag zelf, maar ook tijdens de
voorbereidingen. Zonder de hulp van ouders kunnen we er
niet zo’n leuk feest voor de kinderen van maken.
Van uw vrijwillige ouderbijdrage zijn dit jaar
schoencadeautjes gekocht, een bedankje voor Sinterklaas
en piet en een aantal zakken pepernoten voor de kinderen.
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Wist u dat?
Vandaag de laatste ronde klassenbezoeken van Onderwijs Maak Je Samen staan
gepland?
Alle leerkrachten hebben een bezoek gekregen en in het nagesprek feedback gehad
op de les. De leerkrachten gaan nu aan de slag met de gekregen feedback om zo hun
instructie te verbeteren. Tijdens de studiedag van 24-12 staat het geven van een goede
instructie weer op het programma (naast koffiedrinken natuurlijk). Op deze manier
werken we het hele schooljaar aan het verbeteren van ons onderwijs.
In februari staat een nieuwe ronde klassenbezoeken gepland.

Kerstmis reminder
In de app zien we al verschillende gerechten
voorbijkomen. Wat zullen de kinderen een heerlijke
lunch krijgen de 23ste!
Hierbij een kleine reminder voor degene die nog niet
te tijd hebben gehad om hun gerechtje te plaatsen.
Lege flessenactie voor stichting Het Vergeten Kind
Bij de ingang van school staan er leerlingen uit groep
8 klaar met prachtige rendieren voor de lege
flessenactie. We hebben in een week al meer dan
200 flessen weten te verzamelen. Geweldig! De
volledige opbrengst van de actie gaat naar stichting
Het Vergeten Kind. Want ieder kind verdient toch
een onbezorgde en veilige jeugd?!
Voedselbank
Ook de kratten voor de voedselbank raken steeds
meer gevuld. We hebben al 8 kratten weten te
vullen. Beide acties duren nog anderhalve week.

Klassengesprek in groep 7a

Quote kind groep 7a

Over een jongen uit Argentinië die aan ballet doet en niet door zijn

‘We zijn allemaal anders, maar

vader werd geaccepteerd.
Nicole vroeg aan de klas wat vinden jullie ervan:

we horen er altijd bij’

Antwoord kind:
‘Ik vind het heel knap. Er zijn dingen waarvoor ik me schaam en hij
doet het gewoon. Dat vind ik heel knap.’

Wist u dat?

Wist u dat?

Er deze week 600 kaarten zijn

De kinderen van de leerlingenraad uit 6

gestuurd door groep 5 t/m 8 naar

verschillende goede doelen hebben

eenzame ouderen.

gekozen voor:
Stichting Het Vergeten Kind?
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Kerstviering
In een eerdere Roffel hebben we u al geïnformeerd over de kerstviering van dit schooljaar. Met
de huidige maatregelen en oplopende cijfers rondom Corona hebben we ons programma zo
weten aan te passen dat we er samen met de kinderen een warm feest van kunnen maken.
Ons uitgangspunt blijft zorgen met en voor elkaar.
Deze gedachte willen aan de hand van de volgende punten aanstippen
•

Plastic flessen actie
Vanaf 6 december kunnen de kinderen in de hal plastic flessen inleveren. Dit mogen flessen
van alle merken zijn, ook kleine flesjes zijn welkom. De volledige opbrengsten gaan naar een,
door de leerlingenraad gekozen, goed doel.

•

Voedselbank
Vanaf 6 december kunnen de kinderen in de hal etenswaren inleveren voor de
voedselbank. Daar is het meeste behoefte aan houdbare producten, zoals rijst, pasta,
blikgroenten etc. Tot 21 december kunnen de kinderen etenswaren inleveren.

•

Eenzame ouderen
De groepen 3 en 4 vormen een kerstkoor. Zij zullen midden december langsgaan bij twee
verzorgingshuizenin de buurt. Dit allemaal op gepaste afstand volgens de dan geldende
maatregelen. De groepen 5 t/m 8 gaan in de klas kerstkaarten maken en opsturen naar
eenzame ouderen door het hele land.

•

De kinderen hebben donderdag 23 december een kerstlunch. Deze houden we in de vorm
van een buffet. Als de maatregelen het toelaten op dat moment. De kinderen nemen in de
ochtend van 23 december allemaal een gerechtje mee die ze in de middag kunnen delen
met hun klasgenoten. Het is leuk om een diversiteit in gerechten te hebben. Dus schroom
niet om uw cultuur, of specialiteit terug te laten komen in het buffet!
Voor alle groepen zal er een bericht op de schoolapp worden geplaatst. Hieronder kunt u
reageren welk gerecht u (samen met uw kind) gaat maken. Op deze manier kunnen we
allemaal zien wat er wordt gemaakt. Om ervoor te zorgen dat er niet onnodig eten overblijft,
willen we vragen om gerechtjes te maken voor maximaal 8 kinderen. We hopen op een heel
divers buffet.
Op woensdag 22 december kunnen de kinderen al hun bord, beker en bestek meenemen.
Zo kunnen de leerkrachten samen met de kinderen de klaslokalen klaarmaken voor de
lunch. De spullen graag voorzien van hun namen en in een tas meegeven. Zo kan het
donderdagmiddag weer makkelijk mee terug naar huis.
Wij zorgen voor wat te drinken tijdens het buffet. De kinderen hoeven dus alleen iets voor de
kleine pauze mee te nemen en niks voor de middagpauze. We hopen dat de kinderen die
normaalgesproken thuis eten ook gezellig aansluiten in de klas!

•

De festiviteiten die gepland stonden voor de avond komen te vervallen. De kinderen
beginnen 23 december vanaf 15.00 aan hun welverdiende vakantie.
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