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NIEUWSBRIEF VOOR DE OUDERS 15 oktober 2021
Geachte ouders,
De versoepelingen met betrekking tot het Coronabeleid zijn ingevoerd. Fijn om de mnesen weer live te kunnen
zien. Voor de oudergesprekken na de herfstvakantie hebben we straks een hybride vorm. U kunt via Teams een
gesprek aangaan of live. Er worden verschillende blokken open gezet door de leerkrachten.
We merken helaas dat de invalpoule voor leerkrachten geheel leeg is en we hebben het vervangingsbeleid
leerkrachten 2021-2022 actief moeten toepassen. Laten we hopen dat een griepepidemie aan onze deur voorbij
gaat.
Veel klassen zijn naar Hortus geweest, dat was een groot succes. De eerste klassen hebben hun IPC project over
vervoer afgesloten. In de week van 8 november beginnen de nieuwe projecten. De leerkrachten houden u via
Concapps op de hoogte.
Voor nu een heel fijne vakantie toegewenst. We zien uw kinderen 25 oktober graag weer uitgerust terug op school
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Machteld Kaptein
Intern Begeleider

AGENDA

OKTOBER, NOVEMBER EN DECEMBER

Vrijdag 15 oktober

Start herfstvakantie t/m 24 oktober

Maandag 25 oktober

Weer naar school en intekenen voor 10 minutengesprekken

Woensdag 27 oktober

Hoofdluiscontrole

Maandag 1 november

Studiedag personeel – alle kinderen zijn vrij

Dinsdag 23 november

Ouderavond IPC

Donderdag 25 november

Schoenzetten

Vrijdag 3 december

Sinterklaasfeest op school

Maandag 6 december

Studiedag voor het personeel -alle kinderen zijn vrij

Donderdag 23 december

Kerstfeest op school

Vrijdag 24 december

Om 12.00 start de kerstvakantie
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BEZOEKEN AAN HORTUS
De afgelopen weken zijn de groepen 4 t/m 8 naar
hortus geweest voor een workshop. We hebben
daar geleerd over geneeskrachtige planten en zelfs
een dropplant en champagneplant mogen
proeven. Veel plezier hadden de kinderen bij het
vangen van de waterdiertjes in de vijver.

VERKEERSLESSEN
Voor schooljaar 2021-2022 krijgen wij een aantal leuke en leerzame verkeerslessen via GoSafe. De
eerste lessen zijn nu geweest en met veel plezier ontvangen. Via uw klassenboek krijgt u meer
informatie.
•
•
•
•
•

Go Safe zonder afleiding VR
Split the risk.
Dode Hoek les VR
Fight your inner monkey.
Verkeerskunsten.

voor groep 7 en 8.
voor groep 7 en 8.
voor groep 6,7 en 8.
voor groep 8.
voor groep 1 t/m 6.

23 NOVEMBER: OUDERAVOND IPC
Sinds een aantal jaren werken we met IPC. Hierbij vindt thematisch onderwijs plaats waarbij kinderen kennis
opdoen maar ook werken aan een aantal vaardigheden zoals: opzoeken, plannen, communiceren en
presenteren.
De kinderen genieten van deze manier van werken en groeien op het gebied van samenwerken en
zelfontdekkend leren.
De informatieavond over IPC voor ouders is 23 november. Reserveert u de datum alvast?

KORFBALTOERNOOI

Deze week zijn de inschrijfformulieren ingeleverd voor het schoolkorfbal toernooi voor
groep 3 t/m 6.
Op Zaterdag 13 november vindt dit spektakel palats in De Deismoshal. Bent u het briefje
vergeten in te leveren? Het kan alleen nog op 25 oktober.
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HERFSTVAKANTIE OP DE BSO
Schoolgaande kinderen hebben 12 weken per jaar vakantie, maar
zoveel weken kan je werkgever jou vaak niet missen. Forte
Kinderopvang biedt de oplossing. Opvang tijdens de vakantie bij onze
buitenschoolse opvang, met een programma tjokvol leuke activiteiten.
De hele vakantie lang gezellige uitstapjes en coole workshops, zodat
ze
een
echt
vakantiegevoel
hebben.
Kijk
op
www.fortekinderopvang.nl/vakantieopvang voor meer info!

En het wordt een heerlijke herfstvakantie op de Forte BSO's! Zo bieden
we onder andere de workshops Circus, Fantasie, Theater en Bootcamp
en hebben we nog tal van activiteiten binnen het Herfstpakket "Paddenstoelen!" En nog heel veel meer! Een
heerlijk vakantiemenu vol afwisseling tussen actie en chillen. Want vakantie vier je bij Forte! Forte ouders vinden
het programma in de Ouderapp onder Agenda.
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