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Team
Emma en Fabian waren helaas positief getest afgelopen weken. Ondertussen zijn ze de
corona weer te boven en staan ze weer fijn voor de groep. Hier en daar was er nog een
collega geveld door de griep, maar konden we dit opvangen door inzet van eigen
collega’s. Dit is voor de kinderen toch het meest fijn.
Lars T. wordt vader! Dit zal begin juni gaan gebeuren. We wensen hem veel geluk en een
mooie zwangerschapstijd samen met zijn vriendin.
Alice heeft het nog steeds zwaar met de chemokuren en alles wat daarbij komt kijken. Het is
een intensief en lang traject. Vorige week was ze even een kort moment op school wat haar
heel goed deed.
Liesje werkt goed aan haar herstel. Ze staat steeds meer voor de groep en dit gaat goed.
Evelien gaat na de kerstvakantie 2 dagen op de Kleine Wereld werken voor de vervanging
van een zwangerschapsverlof. Op de vrijdag blijft ze gekoppeld aan groep 7a. De andere
dagen worden vervangen door Kristel. Zij gaat dus de dubbeldag in groep 5a en groep 6a
doen.
Corona
De scholensluiting van afgelopen dinsdag zag ik pas laat aankomen. Ik hoop dat het effect
geeft wat de overheid beoogt. Sommige kinderen zijn blij, lekker een week extra vrij, andere
kinderen vinden het jammer. En zo is het ook bij de ouders. Succes met alle organisatie er
omheen.
Thema wonen en bouwen
Het thema ‘wonen en bouwen’ is in volle gang. Er wordt op verschillende manieren aan het
thema gewerkt en we merken dat kinderen enthousiast en nieuwsgierig zijn. Het is ook zo
mooi om al die koppelingen met de vakgebieden te maken, maar ook met actuele zaken
en de wereld om ons heen. Zo was de zoon van Margret een half jaar in Finland. Kinderen
mochten vragen aan hem stellen. Dan zitten daar ook vragen bij als: Hoe wonen de mensen
daar, hoe zien de huizen eruit, waar zijn ze van gemaakt? In een filmpje gaf hij alle
antwoorden. In groep 7 en 8 kregen ze les over Twello. Waar komt het woord Twello eigenlijk
vandaan? Als het goed is kunnen ze dat nu vertellen! En in de onderbouw ligt de hal vol met
bouwmaterialen. Wat is thematisch werken toch verrijkend voor kinderen!
Samenwerking Martinushof
Dit schooljaar gaan alle groepen een activiteit uitvoeren in samenwerking met de
Martinushof. Groep 7 is al geweest om gezelschapsspelletjes te doen. Groep 6 was nu aan
de beurt en heeft mooie kerstkaarten gemaakt en gebracht. Ze zongen ook liederen buiten.
De bewoners deden hun raam open zodat ze konden meegenieten. Het is zo’n goede
manier van burgerschapsvorming, omzien naar elkaar en het geeft jong en oud een blij
gevoel!
Ouder- en overblijfbijdrage 2021-2022
Enkele weken geleden heeft u in uw email een betaallink ontvangen voor de ouder- en
overblijfbijdrage van het huidige schooljaar. Van dit geld organiseert de ouderraad leuke
activiteiten voor uw kinderen, zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Koningsspelen, etc. Van de
overblijfbijdrage worden de vrijwilligersvergoedingen betaald.
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Mocht u de bijdrage nog niet betaald hebben, dan heeft u vorige week een
betalingsherinnering ontvangen via WisCollect. Wij verzoeken u vriendelijk deze zo snel
mogelijk te voldoen. Wanneer u niets heeft ontvangen, kan het zijn dat de email in uw
spambox terecht is gekomen. Voor vragen over de ouderbijdrage kunt u via Social Schools
contact opnemen met juf Mirelle.
Schoolfoto’s
Een aantal weken geleden hebben alle kinderen een inlogkaartje meegekregen waarmee
op de website van Photo L’ecole de schoolfoto’s besteld kunnen worden. Het bestellen van
de foto’s is nog steeds mogelijk. Mocht u uw inlogkaartje zijn kwijtgeraakt of problemen
hebben met inloggen, dan kunt u via Social Schools contact opnemen met juf Mirelle.
Maandelijks beluurtje jeugdverpleegkundige
Elke eerste maandag van de maand is de jeugdverpleegkundige, Patricia Klein Rouweler,
van 13:30 tot 14:30 uur telefonisch bereikbaar voor al uw vragen over de gezondheid,
opvoeding en ontwikkeling van uw kind(eren). Wilt u meer informatie over waarvoor en hoe u
haar kunt bereiken, bekijkt u dan de bijlage bij deze nieuwsbrief. Ter herinnering zetten we
hieronder nog even de data op een rijtje:
•
•
•
•

Maandag 10 januari 2022 ( 2e maandag van de maand i.v.m. de kerstvakantie)
Maandag 7 februari 2022
Maandag 7 maart 2022
Maandag 4 april 2022
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