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Oudervragenlijst

Agenda

Misschien mocht u het ontgaan zijn of bent u er nog
niet aan toegekomen, maar we hopen dat u de tijd
neemt om de tevredenheidsonderzoeken in te
vullen.

Vrijdag 19 november
verslag mee naar huis

U hebt hier vorige week een uitnodiging van
ontvangen in uw mailbox. Kunt u de mail niet
vinden, dan kan deze misschien ook in de spambox terecht zijn gekomen. Alvast dank voor uw
medewerking en uw feedback.

Donderdag 2 december
Sinterklaasviering
Vrijdag 03 december
Talentpost 5

Covid-19
Zoals u heeft gehoord en gelezen zijn de maatregelen aangescherpt. Dat vraagt
ook dat we hier rekening mee moeten houden in ons kindcentrum en wanneer u of
bezoekers ons kindcentrum komen bezoeken. Daarom verzoeken wij alle ouders en
bezoekers om het volgende:
- houd 1,5 meter afstand tot elkaar
- gebruik een mondkapje binnen in ons kindcentrum
We stimuleren de kinderen om zoveel mogelijk zelfstandig naar binnen te lopen. We
hebben er alle vertrouwen in dat ze dit heel goed kunnen!
We ontvangen ook regelmatig vragen of dat kinderen in quarantaine moeten
wanneer er thuis een positieve besmetting is geconstateerd. Wij hanteren de
richtlijnen die door de GGD en het RIVM zijn afgegeven in deze. Dat wil zeggen dat
voor kinderen die huisgenoot zijn het reguliere quarantaine-advies wordt ingezet. Zij
moeten 10 dagen in quarantaine, maar mogen op dag 5 getest worden. Wanneer ze
dan negatief zijn getest, wordt de quarantaineperiode opgeheven. Kinderen die de
afgelopen 6 maanden zelf positief getest zijn geweest op Covid-19 of gevaccineerd
zijn hoeven niet in quarantaine bij een positieve besmetting van een huisgenoot.
We begrijpen dat het soms allemaal erg verwarrend is. Dus mocht u nog vragen
hebben, stel ze gerust. Wij helpen u graag!

Mijnrapportfolio

Hoofdluismoeders

Dit schooljaar gaan we starten met
MijnRapportfolio; een nieuw digitaal
verslag/rapport wat naadloos aansluit
bij de unieke werkwijze van ons
kindcentrum. Met de inzet van
MijnRapportfolio willen we u op elk
moment inzicht geven in de (brede)
ontwikkeling van uw kind(eren).

Naar meerdere oproepen hebben we
helaas te weinig hulp in enkele
groepen voor de hoofdluiscontrole. Dat
betekent dat de groepen van juf
Rachel, meneer Max, meneer Jeroen
en juf Lydia nu niet gecontroleerd
kunnen worden en er een beroep
wordt gedaan op u.

U heeft van ons informatie ontvangen
over de wijze waarop u kunt inloggen
in MijnRapportfolio. We hopen dat het
gelukt is met inloggen, mocht dit niet
gelukt zijn, loop even bij ons binnen.
Wij helpen u graag met het inloggen.

Mocht u toch bereid zijn om ons te
helpen, heel erg graag! De controles
vinden plaats in de week na iedere
schoolvakantie van 08.30 tot 09.00
uur. Welke dag het beste voor u
uitkomt is uiteraard bespreekbaar.

Sinterklaas
De Sint en zijn Pieten komen zaterdag
weer aan in ons land. We hebben al
gehoord dat de Sint en zijn Pieten ook
dit jaar een bezoekje willen komen
brengen aan ons kindcentrum. En wel
op donderdag 2 december. Deze dag
zullen alle kinderen de sint en zijn
pieten verwelkomen.
We weten nog niet precies of jullie als
ouders in de ochtend ook welkom zijn
bij de aankomst i.v.m de dan geldende
coronamaatregelen. We laten jullie dit
zo snel mogelijk weten op klasbord.
Verder mogen alle kinderen op vrijdag
19 november een schoen meebrengen
zodat we deze op school neer kunnen
zetten. En hopelijk zit er dan maandag
22 november voor iedere kind een
verrassing in.
Vrijdag 3 december verwachten we
alle kinderen gewoon op school.

Podium uur
Vrijdag 26 november a.s. organiseert LeerRijk 2 het podiumuurtje in ons
kindcentrum.
In verband met de aangescherpte maatregelen zijn we genoodzaakt om het podium
uur net iets anders te organiseren.
Daarom mogen er per kind maximaal 2 ouders komen kijken naar de geweldige
optredens van de kinderen. U wordt door de leerkrachten van LeerRijk 2 hier verder
over geinformeerd via klasbord.

Kinderraad van schooljaar 2021-2022
V.l.n.r.: Jaiden Coenders, Tavi Ensche, Kevin Wijdh, Ivo Klinski, Gioraily Christina,
Tymo Wardach, Lenn van Heuven van Staereling
Hieronder stellen ze zich aan jullie voor:
Ik ben Jaiden van stamgroep 4/5B. Ik in de kinderraad omdat ik iets goeds wil doe
voor de school
Hoi, ik ben Tavi en ik zit bij handbal en ik zit in groep 7-8 B. Ik zit in de kinderraad
omdat ik de school wil helpen.
Ik ben Kevin. Ik zit in 4/5a en ik zit in de kinderraad. Ik heb heel veel ideeën.
Ik ben Ivo. Mijn hobby’s zijn voetballen, gamen en lekker sportief bezig zijn. Ik zit bij
de kinderraad omdat ik de school beter wil maken.
Hoi, ik ben Gioraily. Ik zit in de kinderraad. Ik zit in stamgroep 6-7 A bij juf Anne. Ik
wil de school beter maken en zorgen dat de kinderen met een lach naar school
gaan en zorgen dat meer kinderen gaan sporten en kinderen de school niet haten.
Ik ben Tymo en ik ben 11 jaar. Ik ben fan van sport, daarom wil ik de school
sportiever maken, bijvoorbeeld: bij de kleuters sportvelden maken of een basket
ofzo plaatsen. Voor de oudere kinderen zou ik graag kunstgras willen op de
voetbalvelden en misschien de baskets iets kleiner maken dat ook kleinere kinderen
een doelpunt kunnen gooien.
Ik ben Lenn. Ik zit in de klas van juf Tamara. Ik wil in de kinderraad omdat ik veel
ideeën heb.

Wij zijn jarig in december.....gefeliciteerd!!!
02-12 Lynn Giepmans gr. 6B/7B
06-12 Jazmin Szücs gr. 4C/5C
10-12 Dylaila Kroon gr. 7B/8B
13-12 Emmanuel Fajemilugba gr. 4B/5B
15-12 Bjorn van der Vleuten gr. 4C/5C
19-12 Jara Broere gr. 7B/8B
20-12 Luca van Keppelen gr. 4A/5A

21-12 Vince Meijer gr. 7B/8B
22-12 Hamza Durmus gr. 1B/2B
22-12 Kim Sanders gr. 7B/8B
26-12 Quinty Habraken gr. 2C/3C
29-12 Diqencho Tuithof gr. 4A/5A
30-12 Damian Damen gr. 6B/7B
30-12 Jitte Otgens gr. 2C/3C

De volgende Talentpost komt uit op vrijdag 03
december
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