31 maart 2022
Nieuwsbrief 10
Team
Op een enkele collega na, hebben we allemaal de omikronvariant van corona doorstaan.
Marga is nog herstellende ervan, maar is al wel weer aan de beterende hand.
Esther is ook al weer een aantal uren per week op school te vinden na haar handoperatie.
Onderwijs
Als team zijn we continu bezig om ons onderwijs te reflecteren en te kijken wat er nodig is
zodat kinderen zoveel mogelijk leren.
Op dit moment ligt het technisch lezen onder de loep. We hebben gezamenlijk een boek
gelezen over technisch lezen en van daaruit gekeken naar onze eigen lessen.
Een aantal zaken voeren we meteen door:
- We gaan meer tijd vrij maken voor technisch lezen.
- We koppelen teksten aan ons thema-onderwijs.
- We maken meer gebruik van de methode voorlezen- samenlezen-zelflezen (ook thuis
goed toe te passen)
Tijdens de studiedag van morgen gaan we ons laatste thema voorbereiden van dit jaar:
uitvindingen en ontdekkingen. Er staan weer mooie leerzame lessen in de planning. We
ronden het thema vieren en herdenken gezamenlijk af op 20 april. U ontvangt hier nog meer
informatie over.
Oproep!
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe overblijfkrachten. Heeft u tussen de middag een
momentje vrij voor ons? Dan zou dat heel fijn zijn! We hebben deze hulp hard nodig om de
kinderen verantwoord buiten te laten spelen en de leerkrachten hun pauze te laten houden,
zodat ze er ‘s middags weer tegenaan kunnen. De overblijfkracht staat altijd samen met een
leerkracht op het plein. Het is een leuke taak waarin je veel contact met de kinderen hebt.
Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding.
Het hoeven niet perse ouders te zijn. Het mag ook de buurvrouw, opa, of een bekende zijn.
#Durf te vragen
Wij hebben in de vorige nieuwsbrief een oproep gedaan voor een waterpomp. Wij zijn
inmiddels voorzien van een waterpomp (waarvoor dank!), maar nu zoeken we nog iemand
die kan helpen bij het installeren. We hebben hier alleen niet zoveel verstand van hoe we dat
het beste kunnen aanpakken. Is er iemand die dit weet en ons hierbij wil helpen?
Maandelijks beluurtje jeugdverpleegkundige
Op maandag 4 april a.s. van 13:30 tot 14:30 uur houdt jeugdverpleegkundige Patricia Klein
Rouweler een telefonisch spreekuur voor ouders met vragen over hun kinderen, zoals meten,
wegen, ogen- en oren controles en eventuele opvoedingsvragen. Mocht dit tijdstip niet
uitkomen dan is Patricia ook per email bereikbaar. Zij neemt dan contact met u op. Voor de
contactgegevens verwijzen wij u naar de bijlage van deze nieuwsbrief.
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Vakanties en studiedagen schooljaar 2022-2023
Wij kunnen u alvast de vakanties en studiedagen voor volgend schooljaar bekend maken.
Zet u deze alvast in uw agenda?
Vakanties:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie
Studiedagen:
SKBG dag
Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag

24-10-2022 t/m 28-10-2022
26-12-2022 t/m 06-01-2023
27-02-2023 t/m 03-03-2023
07-04-2023 t/m 10-04-2023
24-04-2023 t/m 05-05-2023
18-05-2023 t/m 19-05-2023
29-05-2023
10-07-2023 t/m 18-08-2023

07-10-2022
10-10-2022
06-12-2022
18-01-2023
24-02-2023
05-04-2023
06-04-2023
26-06-2023

Vrije middagen onderbouw (groepen 1 t/m 4 om 12:30 uur vrij):
Sinterklaas
05-12-2022
Start kerstvakantie 23-12-2022
Carnaval
17-02-2023
Koningsspelen
21-04-2023
Start
07-07-2023
zomervakantie
Vrije middagen bovenbouw (groepen 5 t/m 8 om 12:30 uur vrij):
Sinterklaas
05-12-2022
Start kerstvakantie 23-12-2022
Start
07-07-2023
zomervakantie

Datum:
31-03-2022
01-04-2022
07-04-2022
09-04-2022
14-04-2022
15-04-2022
18-04-2022
21-04-2022
22-04-2022
25-04-2022 t/m
06-05-2022

Adres:
Kerklaan 12
7391AN Twello

Agenda
Gebeurtenis:
13:45-14:30 uur Swim2Play groepen 7
Studiedag – alle kinderen vrij
13:00-13:45 uur Swim2Play groepen 7
Blaaskakenconcert groepen 5 en 6
13:00-13:45 uur Swim2Play groepen 8
Paasviering
Goede vrijdag, alle kinderen vrij
Tweede Paasdag, alle kinderen vrij
13:00-13:45 uur Swim2Play groepen 8
Koningsspelen
Meivakantie
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