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Update Corona
We wachten de persconferentie van 2 november af en
zullen de ouders zo nodig per Parro informeren over
eventuele nieuwe maatregelen.
Ouders gevraagd voor klankbordgroep

Deze week heeft u per Parro een brief ontvangen vanuit
het bestuur over het lerarentekort en de verkenning van
een alternatieve schoolweek door drie besturen in regio
IJmond. Aan onze school is gevraagd om ouders deel te
laten nemen in de klankbordgroep alternatieve
schoolweek. Data: 16 november, 25 januari en 8 maart
van 19.30-21.30u.
U kunt zich hiervoor opgeven via de directeur via
brenda.dik@opoijmond.nl
Schoolontbijt
Op woensdag 3 november doen wij in alle
groepen mee aan het Nationaal
Schoolontbijt.
In de bijlage vindt u informatie hierover.
Niet voor iedereen is het aangeboden ontbijt voldoende of
voldoet het aan de wensen. Daarom raden we aan om 's
morgens thuis wel alvast iets te eten. Op school is er dan
nog een gezonde aanvulling op het ontbijt.
Graag meenemen:
bord, beker, bakje en bestek (met naam)
Thema Lekker Gezond
Na de herfstvakantie zijn we
gestart met het thema Lekker
Gezond, waarin de kinderen alles
leren over een gezonde
levensstijl.
In voorjaar/zomer ontvangen we drie keer per week fruit
dat wordt betaald uit de opbrengsten van de sponsorloop.
We gaan vanaf week 46 weer over naar het (gratis)
EU-schoolfruit: twee keer per week een hele portie en een
keer per week een proefportie. We laten het u nog weten
als de fruitdagen wijzigen (dit hangt af van de leverancier).
Hoofdluiscontrole
Er waren onvoldoende ouders beschikbaar om de
hoofdluiscontrole na de herfstvakantie uit te voeren.
Wilt u daarom uw kind(eren) zelf goed controleren?
Ouders kunnen zich via de leerkracht opgeven voor de
controle in januari.

1 nov
2 nov
3 nov
5 nov
11 nov
17 nov

workshop voeding in de klas
ouderraad
schoolontbijt
start week van de mediawijsheid (gr 7-8)
Sint Maarten
speelgoedruilmarkt / koffie-ochtend 8:30-9:30 u
(uitnodiging volgt)

KiVa-nieuws
We starten deze week met thema 4 van
Kiva! In de onderbouw heet het
thema Iedereen is uniek en in de
bovenbouw Plagen, ruzie of pesten?
Hier leest u meer over het KiVa-programma.
o Onderbouw: ‘Iedereen is uniek’ staat in het teken van
overeenkomsten en verschillen. De kinderen kijken
naar de gelijkenissen en verschillen die ze met andere
kinderen hebben. Niet alleen met kinderen in hun
eigen groep, maar ook met kinderen in andere groepen
en landen! Iedereen is uniek en iedereen mag er zijn!

o Bovenbouw: We weten inmiddels dat het belangrijk is
dat je je fijn voelt in een groep. Helaas is dit niet voor
iedereen het geval. Daarom gaan we de komende
periode in op vervelend gedrag in de groep. Het is soms
moeilijk om onderscheid te maken tussen pesten en
plagen. Door middel van oefeningen leren de kinderen
dit verschil te herkennen. We bespreken verschillende
situaties waarin gepest, geplaagd en geruzied wordt,
zodat het verschil steeds duidelijker wordt.

Bijlage
Ouderbrief Nationaal Schoolontbijt
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