27 januari 2022
Nieuwsbrief 7
Team
Los van hier en daar een dag afwezigheid, gaat het goed in het team. We genieten van de
kinderen, de sfeer en de mooie lessen die we kunnen geven.
In februari begint er in groep 1/2d een LIO-student. Dit is de eindstage van de PABO. Ze heet
Dagmara en in de volgende nieuwsbrief stelt ze zich voor.
Corona
Door de veranderende maatregelen zijn de kinderen weer meer op school gelukkig. In groep
6-8 krijgen wij zelftesten om uit te delen. We hebben er wat extra besteld voor kinderen van
groep 1-5. We snappen dat het soms best een financiële kostenpost is en willen dit niet
leidend laten zijn in het wel of niet testen van je kind. We delen ze dus niet op voorhand uit,
zoveel hebben we er niet, maar als u ze nodig heeft en even een berichtje doet aan Mirelle
via a.klunder@skbg.nl dan kunnen wij er een paar meegeven.
Thema wonen en bouwen
We ronden het thema ‘wonen en bouwen’ af. We kijken terug op een mooi en leerzaam
thema. We hebben kenniscolleges gegeven, er is creatief verwerkt en ook digitaal. De
kinderen zijn enthousiast en nieuwsgierig. Het volgende thema wordt ‘vieren en herdenken’.
Dat gaan we tijdens de studiedag van 16 februari voorbereiden.
Gezinsbingo
Er hebben al heel wat gezinnen zich aangemeld voor de gezinsbingo volgende week
vrijdag. We gaan er een gezellig moment van maken. U kunt zich nog aanmelden tot en met
aankomende maandag. Leuke prijsjes zijn nog welkom!
https://forms.office.com/r/FyeQzFk8mh
Verkeerssituatie
Samen met de MR ben ik in gesprek over de verkeerssituatie rond school. Er heeft een week
een lang een camera gehangen om het verkeersgedrag in kaart te brengen. Deze beelden
worden geanalyseerd door een aantal verkeersdeskundigen. In maart hebben we hier een
vervolgoverleg over. Inzet is natuurlijk dat we de situatie zo veilig mogelijk willen maken.
Nationale voorleesdagen
Op woensdag 26 januari zijn de Nationale Voorleesdagen
ingeluid met het Nationale Voorleesontbijt. De groepen 1-2
hebben hier natuurlijk ook aan meegedaan. Want wij houden
van voorlezen! Onder het genot van een plak ontbijtkoek konden
de kinderen luisteren naar het prentenboek ‘Maar eerst ving ik
een monster’ van auteur Tjibbe Veldkamp en illustrator Kees de
Boer.
Naast dat het natuurlijk heel leuk en gezellig is, heeft voorlezen
een positief effect op de woordenschat, spelling en tekstbegrip.
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.nationalevoorleesdagen.nl of natuurlijk in de bibliotheek.
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Kleutervoorstelling
Op de kalender die u begin van het jaar heeft ontvangen, staat de datum van de
kleutervoorstelling niet goed. Dit moet woensdag 1 juni zijn. Graag even aanpassen in uw
agenda!
Maandelijks beluurtje jeugdverpleegkundige
In verband met de landelijke boostercampagne zullen tot nader bericht de teams van
Jeugdgezondheid ingezet worden bij het vaccineren. De reguliere werkzaamheden van de
jeugdverpleegkundige worden voor onbepaalde tijd opgeschort. Dit betekent dat het
maandelijkse beluurtje tot nader bericht niet doorgaat.
Heeft u vragen of zorgen over uw kind, dan kunt u Patricia Klein Rouweler via de email
(p.kleinrouweler@ggdnog.nl) benaderen. Zij zal u dan op een later tijdstip terug bellen of
mailen.

Agenda
Datum:
10-02-2022
11-02-2022
16-02-2022
17-02-2022
24-02-2022
25-02-2022
28-02-2022 t/m 0403-2022
10-03-2022
17-03-2022
24-03-2022
25-03-2022
31-03-2022
01-04-2022
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Gebeurtenis:
13:45-14:30 uur Swim2Play groepen 5
Rapport mee
Inschrijven oudergesprekken
Studiedag, alle kinderen vrij
13:45-14:30 uur Swim2Play groepen 5
13:45-14:30 uur Swim2Play groepen 5
Carnaval, groep 1 t/m 4 12:30 uur vrij
Voorjaarsvakantie
13:45-14:30 uur Swim2Play groepen 5
13:00-13:45 uur Swim2Play groepen 7
13:00-13:45 uur Swim2Play groepen 7
ANWB Streetwise
ANWB Streetwise
13:00-13:45 uur Swim2Play groepen 7
Studiedag, alle kinderen vrij
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