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Update Corona
Wij houden ons aan de voorschriften die in de bijlage
staan beschreven.
Deze week is er nog overleg met alle besturen van
Nederland en ook binnen ons bestuur. Daaruit volgen
mogelijk nog maatregelen over de komende activiteiten
rond Sinterklaas en Kerstmis.

medezeggenschapsraad
sinterklaasfeest
opening thema Technisch & Handig
inloopspreekuur jeugdverpleegkundige
leerlingen 12:00 uur vrij en 17:00 kerstdiner
KERSTVAKANTIE T/M 9 JANUARI

KiVa-nieuws
In de onderbouw heet het nieuwe
thema Plagen, ruzie of pesten? en in de
bovenbouw Verborgen vormen van pesten
en cyberpesten’.
o Onderbouw:
In dit thema gaan we in op vervelend gedrag in de
groep. Het is soms moeilijk om onderscheid te maken
tussen pesten en plagen. Door middel van oefeningen
leren jullie kinderen dit verschil te herkennen. We
bespreken verschillende situaties waarin gepest,
geplaagd en geruzied wordt, zodat het verschil steeds
duidelijker wordt. Ook bespreken we welke emoties je
ervaart wanneer iemand vervelend tegen je doet.
o Bovenbouw:
Dit thema staat in het teken van de verborgen vormen
van pesten, ook wel indirect of relationeel pesten
genoemd. Voorbeelden hiervan zijn het versturen van
gemene, anonieme (en digitale) berichtjes en het
vertellen van negatieve verhalen achter de rug van het
slachtoffer om. Door middel van verschillende
oefeningen leren jullie kinderen niet alleen wat
verborgen pesten is, maar ook hoe ze de vormen van
verborgen pesten kunnen herkennen in verschillende
situaties.

De GGD vraagt om kinderen met een positieve zelftest
door de GGD te laten testen.
Bij drie of meer coronabesmettingen (die door de GGD
zijn vastgesteld) in een groep is er contact met de GGD
en volgen wij hun aanwijzingen op.
Dit kan betekenen dat er een hele klas in quarantaine
moet. Indien dit het geval is, moeten deze kinderen ook
echt thuisblijven en mogen dus niet mee
naar school komen (om broertje/zusje te
brengen of halen) of op het schoolplein
spelen.
Ontwikkeling naar KindCentrum
De Kariboe versterkt de samenwerking met Welschap
Kinderopvang. We werken toe naar een integraal
kindcentrum waarin onderwijs en peuteropvang nauw
samenwerken aan brede ontwikkelingsmogelijkheden voor
alle kinderen.
Binnen het KindCentrum worden doorgaande leerlijnen en
doorgaande zorglijnen gerealiseerd.
De ontwikkeling naar KindCentrum past goed bij de visie
van de school en wij hebben alle vertrouwen in de
samenwerking met Welschap Kinderopvang.
Buitenschoolse Opvang De Duinsprong verplaatst
Na de kerstvakantie zal de buitenschoolse opvang naar
locatie Zilvermeeuw worden overgeplaatst.
Binnen het KindCentrum willen we één grote BSO-locatie
aanhouden. Hiervoor is meer ruimte op De Zilvermeeuw.

Thema Technisch & Handig
Op maandag 13 december start het nieuwe schoolthema.

Kersfeest en kerstvakantie
Het is alweer bijna zover!
Natuurlijk hopen wij dat wij op donderdag 23 december
samen met de kinderen een gezellig kerstdiner op school
mogen houden. De leerlingen zijn die dag ’s middags
vanaf 12:00 uur vrij en komen ’s avonds op school.
Hierover ontvangt u nog een bericht.
Vanaf vrijdag 24 december zijn we heerlijk twee weken
vrij.
Omdat dit de laatste nieuwsbrief is van dit jaar staat
hieronder alvast onze kerstgroet!

Sinterklaasfeest
Op vrijdag 3 vieren wij het sinterklaasfeest op
onze school. Helaas kunnen hierbij vanwege
de coronamaatregelen geen ouders op het
plein aanwezig zijn. We maken er met de
kinderen een gezellig feest van!

Bijlage:
• Maatregelen corona 29-11-21
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