NIEUW SBRIEF

4 maart 2022

Beste ouders/verzorgers,
Wat heerlijk dat we de maatregelen verder loslaten en dat we ouders ook weer de school in mogen. In deze
nieuwsbrief leest u op welke momenten dat allemaal kan. Gelukkig hebben we de meeste groepen weer
compleet, maar voor ons team is dat nog niet zo. Dus ontkomen we niet aan invallers voor de groep of zelfs hier
en daar een dag thuisonderwijs. Laten we hopen dat iedereen weer snel op de been is.

Mischa Roberts en Bianca Steman

LUIZENCONTROLE
We starten komende week weer met de luizencontrole. In iedere groep komen de luizepluizers langs. Vinden zij
luizen of neten bij u kind, dan krijgt u een persoonlijk bericht, of een algemeen bericht als het een dit bij een
klasgenoot is.

NIEUWE RICHTLIJNEN
U bent weer van harte welkom in de school. Maar de huidige ochtendroutine houden wij wel aan. Dat betekent
dat alle kinderen zelfstandig naar binnen gaan. Wilt u iets doorgeven, dan kan dat nog steeds met een briefje.
Gesprekken met de leerkrachten na schooltijd (op afspraak) mogen weer op school plaatsvinden.
Wilt u iets met de directie bespreken, dan mag dat nog steeds telefonisch of per mail, maar u mag ook ’s
morgens even binnenlopen.
Voor de groepen 1-2 maken we een uitzondering, verderop leest u hier meer over.
Het advies om 2 keer per week een zelftest te doen voor leerlingen in groep 6 tot en met 8 blijft staan. Per week
delen we dan ook 2 zelftesten uit. Heeft uw kind onlangs corona gehad dan is een zelftest niet nodig in de
eerste 8 weken daarna.
Mocht er een uitbraak zijn in een van de groepen dan krijgt u van ons een zelftest mee.
We mogen ouders ook weer vragen voor begeleiding, excursies etc.
In de school is het advies om mondkapjes te dragen vervallen, het mag echter nog wel. Is er een excursie en
rijden er kinderen met u mee, dan wordt een mondkapje wel aangeraden.
En verder blijven alle algemene richtlijnen van kracht.
Gezien de huidige coronacijfers blijft iedereen gebruik maken van de huidige in- en uitgang.

INLOOP GROEP 1-2
Binnenkort starten we met een wekelijkse inloop in groep 1-2. U loopt dan met uw kind naar binnen en mag
even de klas in, om werk te bewonderen of om samen even een boekje te lezen. Wanneer dat precies kan leest
u in de volgende nieuwsbrief.
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BASKETBAL
Van trotse ouders kregen wij het onderstaande nieuwsbericht.
Zondag was het school basketbal toernooi in sporthal Oost.
Onze kanjers uit groep 7 en 8 hebben heel goed hun best gedaan en alle vier de wedstrijden van de voorrondes
gewonnen! Ze hebben allemaal kunnen scoren.
Bij de kwartfinale was de tegenpartij en tikkje te sterk en zijn ze uiteindelijk vierde geworden van hun poule.
Er was ook een competitie vrije worpen gooien en ook hierbij zaten ze bij de beste 3!
Als beloning voor deze knappe prestatie hebben alle spelers een vaantje gekregen en een mooie nieuwe basketbal
voor de school.

PBS
Volgende week behandelen wij in alle klassen de lessen over de gedragsverwachtingen in de gang.
Dit zijn de verwachtingen die wij in de lessen gaan aanleren:
•Ik praat op zachte toon, want ik gedraag mij verantwoordelijk
•ik loop rustig, want dat is veilig
•Ik doe mijn jas in de luizentas aan mijn haakje, want dat is verantwoordelijk
•Ik houd mijn handen en voeten bij mezelf, want dat is veilig
Zo gedraag ik mij respectvol op de gang.

Uiteraard kunnen kinderen die dit gedrag laten zien weer bandjes verdienen.
Deze week hadden groep 7B en groep 7C een beloning, verstoppertje spelen in de onderbouw!
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GGD-FLITS
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