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Info:
Deze week is het de week van het respect. Veel ruzies ontstaan als mensen elkaar niet goed
begrijpen. Het helpt dan om goed naar elkaar te luisteren. Je laat dan zien dat je respect hebt voor
elkaar. Respect betekent dat je iemand waardeert zoals hij of zij is. Daarvoor is het goed om te weten
hoe een ander denkt, of hoe hij zich voelt. Door met elkaar te praten en goed te luisteren, leer je
meer van elkaar.
Vooral in Amerika liepen de spanningen deze week natuurlijk weer op en zagen we soms respectloze
en hele respectvolle situaties. Op school proberen we ook op een respectvolle manier met elkaar om
te gaan. Iedereen met zijn of haar eigen talent, je mag zijn wie je bent.

Corona:
In deze tijd merken we dat iedereen verschillend omgaat met Corona. Iedereen heeft ermee te
maken en omgaan met stress is ook voor iedereen anders. De meeste volwassenen vinden een
manier om ermee om te gaan. Voor kinderen is het soms lastig om deze gevoelens te herkennen. We
proberen op school alert te blijven op signalen van oplopende spanning, zoals angst of piekeren. We
blijven ook graag in contact met u als ouders. Blijf in gesprek met elkaar!

Tevens Corona:
Vanuit PCBO is er na het opstarten van het thuisonderwijs (de eerste Corona periode) een werkgroep
opgestart die is gaan inventariseren hoe alle scholen dit thuisonderwijs ingevuld hebben. Doel hierbij
was vooral van elkaar leren. Niet iedereen weer opnieuw het wiel uit laten vinden. Op deze manier
wordt er gebruik gemaakt van elkaars expertise. Dinsdag 17/11 en donderdag 19/11 wordt er door
deze werkgroep een Webinar georganiseerd voor alle teamleden van de scholen. Belangrijk
onderdeel van deze Webinar is het gebruik van Teams. We zien dat we hier steeds meer gebruik van
gaan (moeten) maken. Goed dat dit opgepakt wordt! We verdiepen ons verder in deze materie. Dit
betekent dat de leerkrachten na schooltijd niet bereikbaar kunnen zijn op deze middagen.

Telefoon:
Woensdag was er een storing, maar dat had niets te maken met het schoolnetwerk. Helaas had Ziggo
deze keer een storing! Gelukkig was het in de loop van de dag weer opgelost.

Schoolschaatsen;
Het schoolschaatsen is van start! Warme kleding en koude
neuzen vlogen over het ijs woensdag in de 11 Stedenhal. Het
was leuk en soms ook een behoorlijke uitdaging. Wel heel erg
fijn dat deze activiteit door kan gaan!

Sinterklaas:
Maandag versieren de juffen en de meesters onze gang. Geheel
in Sinterklaassfeer gaan we de komende weken weer genieten
van het Sinterklaasjournaal en alles wat daarbij hoort! We
merken dat het voor sommige (jonge) kinderen ook een hele
spannende tijd is. De kinderen uiten dit allemaal anders. Wij

proberen op school zoveel (en zolang) mogelijk de R erin te houden  Rust, Reinheid, Regelmaat,
Ritme, R…
In de groepen 5-8 worden dinsdag a.s. de lootjes getrokken. De kinderen maken een mooie surprise
en een gedicht voor een klasgenootje. Het budget om een cadeautje te kopen is 5 euro.

Planning:
Hieronder de planning voor de komende schoolweek (week 47):
Dag
Maandag

Datum
16/11

Activiteit
Spaans 1 t/m 5/6

Dinsdag

17/11

Lootjes trekken groep 5-8
Programmeren 6 t/m 8
Voortgangsgesprekken groep 8a
15.00 Webinar schoolteam

Woensdag

18/11

Schoolschaatsen 4-8

Donderdag

19/11

Voortgangsgesprekken groep 8b
15.00 Webinar schoolteam

Vrijdag

20/11

Ten slotte…
hebben we nog een raadsel voor u 
Wat krijg je als je een Chinese meester en een
meester in het schaken bij elkaar zet???

Activiteit
Directie aanwezig
IB aanwezig

Directie aanwezig
IB aanwezig
Directie aanwezig
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