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De beste wensen voor 2022
Team Kariboe wenst alle kinderen en hun ouders veel
gezondheid, liefde, geluk en moois in het nieuwe jaar!

Update Corona
We zijn blij dat de school weer open is voor alle
kinderen! De maatregelen zijn ongewijzigd.
Helaas zijn ouders alleen op uitnodiging van leerkracht,
IB-er of directeur in de school toegestaan.
Leerlingen van groep 6-7-8 vragen wij een mondkapje te
dragen in de gangen en zich twee keer per week thuis te
(laten) testen. De tests kunt u bij de leerkrachten
aanvragen.
Toetsweken
Volgende week starten we met de afname van de Citotoetsen in de groepen 3-8.
Voor de leerkrachten wordt het een hele uitdaging om
alle toetsen af te kunnen nemen bij alle kinderen omdat
er regelmatig kinderen ziek en/of in quarantaine thuis
zijn. Wilt u dit keer extra rekening houden met de
toetsweken bij het maken van afspraken voor dokter,
tandarts, onderzoek en/of therapie?
Hoofdluiscontrole
Vanwege de coronamaatregelen mogen we geen controle
laten uitvoeren door ouders.
We willen u daarom vragen uw kind(eren) zelf goed te
controleren op hoofdluis.
Op www.rivm.nl/hoofdluis kunt u hierover informatie
vinden.
Oproep
Voor ons technieklokaal kunnen wij gebruiken:
• houtafval: blokjes, latjes, smalle planken
(geen hardhout)
• (kapotte) tegeltjes
• klein elektrisch oventje

17 jan
17 jan

medezeggenschapsraad
start toetsweken

KiVa-nieuws
In de onderbouw en bovenbouw heet
het nieuwe thema: Rollen in de groep.
Nu de kinderen weten wat het verschil is
tussen pesten, plagen en ruzie, kunnen
we gaan kijken naar de groepscultuur de
verschillende rollen die voorkomen in pestsituaties:
pester, slachtoffer,
assistent, versterker,
verdediger en
buitenstaander. De rollen
worden uitgebeeld,
getekend en beschreven.
De kinderen beseffen dat
hoewel we niet allemaal
meedoen met pesten, we er
wel samen voor zorgen dat
het pesten stopt!

Nieuwe collega
Leerkracht Judy van Mourik is in
december bij ons op school
gestart. Zij gaat samen met onze
collega Lonneke Schellevis klus- en
plusactiviteiten begeleiden voor
kinderen die extra ondersteuning
of uitdaging nodig hebben.

Klusactiviteiten zijn gericht op het ontwikkelen van
talenten op het gebied van praktische vaardigheden: leren
door te doen. Per projectje werkt Judy met kinderen aan
praktische toepassing en verbetering van taal- en
rekenvaardigheden, welbevinden, sociale vaardigheden,
samenwerking, leerhouding en zelfvertrouwen.
Plusactiviteiten zijn gericht op extra uitdaging voor
leerlingen die daaraan behoefte hebben. Er wordt gewerkt
met de methode Pittige Plustorens. Kinderen werken
zelfstandig aan projecten en worden hierbij gecoacht door
Lonneke.
De leerkracht van uw kind informeert u over deelname van
uw kind aan een van bovenstaande activiteiten.

