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Info:
In deze laatste schoolweken zijn we natuurlijk gericht op de fijne en gezellige dingen van de maand
december. Sinterklaas en Kerst leven toch echt wel bij de kinderen (en ik denk ook wel bij de ouders).
Dit is niet altijd gemakkelijk om deze focus te houden, want al deze gezellige zaken maken ook dat er
veel drukte en onrust ontstaat. Als er dan ook nog leerkrachten ziek zijn (juf Marike en juf Jolanda programmeren) geeft dit best extra onrust.
Tot nog toe wordt dit alles steeds goed ingevuld. Ik geloof dat we tot deze week pas 1x een groep
vanwege geen ziektevervanging naar huis hebben gestuurd. Door de langer durende afwezigheid van
juf Marike zullen de groepen 7 en 8 de komende weken wekelijks 1 dag thuis zijn (met
thuisonderwijs). We zien deze week dat de oplossing goed lijkt te zijn. We zetten de hele
schoolorganisatie niet op zijn kop en de leerkrachten anticiperen samen met de groep prima op deze
dag onderwijs (soms door vooraf al instructies te geven, digitale opdrachten enz.) We zien dat we
steeds meer ervaring opdoen met dit thuisonderwijs. Omdat we de dag
daarop leerlingen meteen feedback op hun werken kunnen geven, verloopt
dit o.i. goed.

Corona:
Het blijft ons bezighouden. Corona. Komt er een extra week kerstvakantie
of niet? Mogen we Kerst dit jaar wel vieren met onze geliefden? En
wanneer kunnen we ons laten vaccineren? Ook u stelt deze vragen
waarschijnlijk. We weten het nog niet en dat maakt vooruitkijken nu erg
moeilijk. Op school houden we ons aan de regels en we vinden dat dit goed
gaat. We proberen gesprekken zoveel mogelijk via Teams te laten
plaatsvinden of houden ons aan de afstandsregels bij een persoonlijk gesprek. Sint en Piet komen op
bezoek volgende week en ook met Sint hebben we de coronaregels besproken. Hij neemt dit jaar één
Piet mee en zij houden afstand tot elkaar en tot de leerkrachten. We hebben afgesproken dat de
zelfgemaakte surprises in de bovenbouw ook door de kinderen zelf meegenomen worden naar
binnen. Ouders mogen dus niet meelopen om het cadeau boven te
brengen. We voegen nog even een bijlage toe over de coronamaatregelen
bij vieringen!

Sinterklaas:
Donderdag mochten alle kinderen hun
schoen zetten! Door de gang klonken
‘Sinterklaas kapoentje’ en ‘Zie ginds komt de
stoomboot’. Gelukkig hadden de pieten het vrolijke gezang gehoord en
zat er vrijdagochtend voor iedereen wat in de schoen! Bedankt
Sinterklaas! De pieten hadden de schoenen overal en nergens
verstopt… En van wie is toch die zwarte schoen?

LEGO challenge:
Groep 3 en 4 deden de afgelopen week mee met de LEGO challenge! De
door studenten van NHL Stenden bedachte challenge stond voor de

onderbouw in het teken van de aankomst van
Sinterklaas. De kinderen van juf Saskia en juf Engelien
gingen de uitdaging aan en bouwden in teams de hele
week aan deze mooie voorstelling van de intocht van
Sinterklaas. Herkent u ook de Oldehove en de
Achmeatoren? Goed gedaan hoor jongens en meisjes!
We sturen de foto naar de organisatie en hopen
uiteraard dat we bij de mooiste inzendingen zitten.
Voor ons is het al wel duidelijk… Groepen 2/3 en 4 zijn
kanjers!

Juf Marike:
Juf Marike blijft nog thuis de komende tijd. We wensen haar
veel sterkte en beterschap. Voor de kinderen van de
groepen 7 en 8 geldt dat zij één dag per week thuis werken.
Wij begrijpen dat dit al veel vraagt qua planning en
organisatie van de kinderen in de bovenbouw. Afgelopen
week hebben we gemerkt dat zij de verantwoordelijkheid
goed aan konden. Trots op jullie groepen 7 en 8!

Juf Jolanda:
Jolanda geeft bij ons de programmeerlessen. Zij zal naar verwachting ook in januari nog niet terug
zijn. Natuurlijk wensen we haar ook veel sterkte en vooral beterschap toe. Op school zijn we nu bezig
om te kijken hoe dit in te vullen. Ofwel we gaan het onderdeel programmeren toevoegen aan ons
circuit (Meester Richard zal dit dan eventueel oppakken), ofwel we proberen een vorm van
vervanging te vinden. Hier zijn we op dit moment mee bezig. We houden u absoluut op de hoogte,
omdat we het belangrijk vinden dat dit vak wel zijn plek moet krijgen in ons onderwijs.

Planning:
Hieronder de planning voor de
komende schoolweek (week 49):

Dag
Maandag

Datum
30/11

Activiteit
Spaans 1 t/m 5/6

Dinsdag
Woensdag

01/12
02/12

Donderdag
Vrijdag

03/12
04/12

15.00 MR
Schoolschaatsen 4-8
OR vergadering 13.00 uur
15.00 Teamvergadering
Sinterklaas op school

Activiteit
Directie aanwezig
IB aanwezig
Directie aanwezig
IB aanwezig bij IB netwerk
Directie aanwezig
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