INFOOTJE NR. 5
Schooljaar 2021-2022

Vrijdag 14 januari 2022

Agenda
Maandag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

17 januari
20 januari
21 januari
4 februari
4 februari

OR vergadering (20.00 uur)
MR vergadering (19.30 uur)
Juf Marjolein jarig
Juf Varenka jarig
Infootje 6

Gelukkig nieuwjaar!
In dit eerste infootje van 2022 wens ik iedereen de beste wensen toe. Een nieuw jaar met
nieuwe kansen en hopelijk veel mooie momenten en ontwikkelingen!
Het is erg fijn dat de basisscholen afgelopen maandag weer open mochten en fijn om te
merken dat veel kinderen (en ouders) daar ook zo over denken.
Ik hoop dat we in het nieuwe jaar weer wat meer in verbinding met elkaar kunnen staan.
Zodra het weer kan, doen we dat fysiek. Samen belangrijke momenten vieren.
Ouders weer in school zonder beperkingen en activiteiten organiseren zonder er rekening
mee te hoeven houden dat het misschien wel niet door kan gaan.
We gaan het meemaken, ik hoop dat we er een mooie jaar van kunnen maken.
Vriendelijke groeten,
Stijn Kuipers

Zelftesten
Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 in het basisonderwijs blijft het
advies om twee keer per week thuis een preventieve zelftest te doen.
Elke twee weken ontvangen de leerlingen in de groepen 5/6 en 7/8 vier zelftesten om
thuis te doen.
We willen nog een keer benadrukken dat het zelftesten een advies is en geen verplichting.
Zelftesten hoeven ook niet mee naar school genomen te worden.
Kijk voor specifieke informatie over corona en onderwijs op rivm.nl en/of Rijksoverheid.nl.
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Shock project

Vandaag zijn we in alle groepen gestart met een SCHOCKproject ‘dans’. SCHOCK staat voor Scholen Cultuur en Kunst en
wordt georganiseerd door het RICK (Regionaal Instituut Cultuur en Kunsteducatie) in
samenwerking met de gemeente.
Het SCHOCK-programma dans bestaat uit een korte voorstelling en 4 workshops in de eigen
groep. Vandaag is iedere groep gestart met de eerste workshop. De komende 3 weken
komen de vakdocenten terug voor de overige workshops. Alle workshops hebben als rode
draad het thema ‘verkeer en vervoer’. Er zal geen choreografie worden ingestudeerd,
maar er wordt vooral geluisterd en bewogen op ieders eigen niveau. Plezier in dans staat
voorop, want dat is een voorwaarde om je open te stellen. Via de schoolapp zullen de
leerkrachten foto’s van de workshop in de eigen groep met u delen.

Bie d’r Bij
Bie d‘r Bij Bijencursus voor kinderen Ben jij één van die kinderen die het
bijenleven erg boeiend vindt en daar graag meer van wilt weten?
Imkervereniging St.-Ambrosius heeft een cursus voor jou samengesteld,
waar je heel veel plezier aan kunt beleven. Enthousiaste en ervaren imkers
geven de cursus in vier bijeenkomsten: 10 april, 15 mei, 19 juni en 17 juli
van 10.00- 12.30 uur.
De lessen bestaan voor een klein deel uit theorie en voor een groot deel uit praktijk. Na
iedere les krijg je een huiswerkopdracht mee. Je leert veel over bijen, hun leven, hun
producten, planten en bloemen door waar te nemen en te doen. Je gaat o.a. zelf raten
met bijen uit de kast halen en de koningin zoeken. Na afloop van de cursus ben je (nog)
geen imker, maar je krijgt wel een officieel NBV-certificaat.
Als je in groep 6, 7 of 8 zit, goed gemotiveerd bent en meer van de natuur wilt weten, kun
je je inschrijven bij de NBV (Nederlandse Bijenhouders Vereniging)
www.bijenhouders.nl/cursussen
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Wil je wat meer informatie dan kun je een mailtje sturen naar
imkersweert.cursussen@gmail.com, of bellen met Anja Akkermans, tel. 06 12 88 53 88. De
kosten voor deze cursus bedragen € 50.00. De cursus wordt gegeven bij Natuur- en
Milieucentrum De IJzeren Man, Geurtsvenweg 4 in Weert.

OUD PAPIER
Op zaterdag 15 januari staat de oud papiercontainer van 13.00 tot 14.00 uur
op het St. Cornelisplein. Wij verzoeken u het oud papier netjes achter in de container op
te stapelen.
Oud Papier werkwijze
We hebben begrepen dat de taken van de hulpouders niet bij iedereen even duidelijk zijn,
vandaar deze extra toelichting.
Ben je hulpouder, dan is het de bedoeling dat je op zaterdag van 13.00 tot 14.00 uur
aanwezig bent op het Cornelisplein. Je zorgt ervoor dat het papier netjes in de containers
terecht komt, ook datgene dat ernaast gestapeld is. En kun je eventueel helpen met het
inladen van papier dat dan nog gebracht wordt. Rond 13.45 uur komt van Kaathoven de
containers ophalen en dan zit jouw taak er ook op.
Hulpouders : Fam. Van Asten (Sam) en Fam. Van den Broek (Diana & Enzo)
Wij feliciteren… (14 januari t/m 4 februari)
Datum:
17 januari
30 januari

Naam:
Benthe van Lieshout
Freek Verhoeven

Leeftijd:
10
7

Wij wensen alle jarigen een hele fijne dag toe!
Team OBS ’t Lange
NB; Bijlage folder Bie d’r Bij
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