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Corona
Sinds het weekend heb ik al 6 meldingen gehad van kinderen die positief getest
zijn. Dat is best veel voor zo'n korte periode, als we bedenken dat we het
afgelopen 1,5 jaar te maken hebben gehad met 10 positief geteste
leerlingen/leraren. We merken dus dat de besmettingen toenemen en daarom
vraag ik jullie allen alert te zijn. Heeft je kind (milde) klachten, houd het thuis en
doe een test bij de GGD. Heeft jouw kind nauw contact gehad met een positief
getest kind, dan is mijn oproep om je kind thuis te houden en contact op te
nemen met de GGD. De vraag aan ouders van een positief getest kind is dan ook
om contact op te nemen met de ouders van nauwe contacten; wij hebben daar
namelijk niet altijd zicht op. We willen namelijk voorkomen dat weer hele
groepen in quarantaine moeten.
Laat het mij meteen weten als er iemand besmet is met Corona, om een goed
beeld te hebben en gepaste maatregelen te kunnen treffen.
Gezien de maatregelen die vanavond worden genomen, hebben wij besloten dat
ouders vanaf maandag aanstaande de school niet meer in mogen. De inloop bij
de kleutergroepen komt daarmee ook te vervallen. Op uitnodiging mag je nog
wel de school inkomen, maar dan wel met een mondkapje op.
De uitjes zullen waarschijnlijk wel doorgaan, want theaters en bioscopen blijven
open (zitlocaties). Wel belangrijk voor ouders die meegaan tijdens zo’n uitstapje
om een mondkapje mee te nemen en er rekening mee te houden dat er een QRcode nodig kan zijn.

Ouder informatieochtend
De ouder informatieochtend zal dit jaar komen te vervallen. De informatie die op
deze ochtend verstrekt zou worden is al door de leerkrachten gecommuniceerd.
Tevens willen we, gezien de oplopende Coronacijfers, geen risico’s nemen door
ouders uit te nodigen in de klas.

Ziekmelding
Is je kind ziek? Laat het dan voor 08:30 uur weten via de Parro-app. Fijn als de
reden van ziekmelding bij de opmerkingen gezet wordt.

Sinterklaas
De sinterklaasgekte is weer losgebarsten op school! We volgen het
Sinterklaasjournaal met de kinderen. De spanning en sensatie in de onder en
middenbouw zijn voelbaar!
Deze week hebben de groepen 5 t/m 8 lootjes getrokken en kunnen de kinderen
dus starten met het maken van een surprise. Succescriteria hierbij zijn:
•

Je doet altijd je best, ook al heb je iemand getrokken waarmee je niet zo
goed bevriend bent.

•

Je maakt zelf iets, maar krijgen mag.

•

De surprise die je maakt, past bij de persoon (hobby’s).

•

Je schrijft een persoonlijk gedicht van minimaal 8 regels.

•

Je koopt een cadeau van €7,50 (dus geen snoep) en je geeft geen geld terug.

Voorgaande schooljaren kregen de kinderen altijd €7,50 van de ouderraad en
een envelop, maar er kan geen geld meet besteld worden bij de bank. Het is dus
nu voor de ouderraad een onmogelijke opgave om gepast geld voor de
leerlingen van de groepen 5 t/m 8 te regelen. Vandaar dat er besloten is de
ouderbijdrage met €7,50 te verlagen voor de groepen 5 t/m 8. Het cadeau moet
dus zelf betaald worden. Voor de lagere groepen zorgt de ouderraad voor een
Sintcadeau.

De Vreedzame School
Op 15 november starten we met blok 3: We hebben oor voor elkaar.
In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen
gaan over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen
elkaar’. De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen
de kinderen om naar elkaar te luisteren. De een vertelt, de ander luistert. Goed
luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en
herhalen wat de ander zei.
De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is
om goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt.
Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen
stellen en samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen
hebt.
We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren naar
dezelfde dingen kunnen kijken. We spreken dan over het hebben van
verschillende ‘gezichtspunten’. We kijken soms anders tegen dezelfde dingen
aan, omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit
verschillende gezinnen komen. Op deze manier leren we de kinderen met
meningsverschillen om te gaan.
In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren. Hierbij gaat
het om het verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd
naar bed’ of ‘iemand die pest moet streng gestraft worden’. In groep 8 leren de
kinderen over cyberpesten en wat ze kunnen doen. Ze leren over verschillen in
communiceren via sociale media en face-to-face.

Ouderavond
Op 2 november heeft de eerste ouderavond van het schooljaar plaatsgevonden.
Hierbij waren 5 ouders live aanwezig en wel 70 online!
Tijdens deze ouderavond is het jaarplan en de zorgroute op de Annie besproken.
We kregen als feedback terug dat zowel het jaarplan als de zorgroute en de rol
van de intern begeleiders erg verhelderend was. Ik had de avond opgenomen,
maar bij het afsluiten is het niet goed gegaan. Zowel het jaarplan als de
zorgroute komen op korte termijn op de site te staan, dus die zijn daar terug te
vinden.

Muziekinstrumenten
We hebben van het ouderfonds muziekinstrumenten gekregen voor de hele
school, zodat de muzieklessen nog leuker kunnen worden! Ze zijn net
binnengekomen en we willen er vanaf volgende week gebruik van gaan maken.
Heel erg fijn dat het ouderfonds hierin wilde investeren!

Oude methodes
We hebben hier nog de boeken van de oude methodes rekenen en
wereldoriëntatie en die staan behoorlijk in de weg. Het is helaas niet gelukt om
die aan een andere school te schenken. Nu weet
ik dat sportclubs oud papier verzamelen, omdat
ze daar per kilo geld voor krijgen. Wie kent een
sportclub die dat kan gebruiken en die de dozen
op wil komen halen? Laat het mij dan weten.
Hiernaast een impressie van hoeveel het is; het
gaat om de bruine dozen en dan 2 rijen achter
elkaar.

Voorleeswedstrijd
Afgelopen woensdag was de finale van de voorleeswedstrijd die gehouden werd
in de groepen 7 & 8. Alle groepen hadden een winnaar van de klas gekozen en
deze 4 kinderen gingen woensdag voorlezen voor de 4 groepen en de jury. Aan
de jury het lastige besluit om een winnaar te kiezen. Lastig, omdat alle
kandidaten ontzettend goed konden voorlezen. Het verschil was dan ook
ontzettend klein, maar Janna uit groep 7B is de winnaar van dit schooljaar!

Gymlessen
Het gymrooster is na de herfstvakantie gewijzigd en we merken dat dat nog niet
bij iedereen in het systeem zit, dus op de volgende bladzijde nog even het
schema. Verder is het belangrijk om goede gymkleding mee te geven op de
dagen dat de kinderen gym hebben. Let daarbij op de gymschoenen; de
kinderen groeien hard en niets is zo vervelend als te kleine gymschoenen. Alle
kinderen douchen na de gymles (behalve de kleuters), dus een handdoek is
noodzakelijk!

Belangrijke data
Vrijdag 3 december

Sint op school

Dinsdag 21 december

Kerstdiner van 17:30 tot 18:30 uur

Vrijdag 24 december

Alle leerlingen vrij, start kerstvakantie

Maandag 10 januari

Studiedag 3: alle kinderen vrij

Dinsdag 11 januari

eerste schooldag 2022

