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Update corona
Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep
6, 7 en 8 om twee keer per week preventief een zelftest
te doen is vervallen. Wel blijft het advies om bij klachten
een (zelf)test te doen.
Corona is niet weg. Er zullen nog steeds mensen ziek worden
van corona en er blijft een groter risico voor mensen met
een kwetsbare gezondheid. De basisadviezen tegen corona
blijven daarom belangrijk
Open dag 23 maart

Schooljaar 2022-2023
Inmiddels zijn we gestart met de
organisatie van het volgend schooljaar.
Het leerplein 3-4-5 zal volgend
schooljaar doorgroeien naar een
leerplein 4-5-6. We zijn erg tevreden
over deze organisatievorm. We kunnen binnen het
leerplein leerlingen beter op hun niveau instructie geven
en zien dat zij hiermee goede leerresultaten halen en
zelfstandig leren worden. Voor de leerlingen is het fijn
dat zij veel afwisseling hebben in werkplekjes en leren
samen te werken met andere kinderen. De leerkrachten
kunnen bovendien goed samen overleggen over de
onderwijsbehoeften van de kinderen.
We hebben daarom besloten dat we volgend schooljaar
gaan starten met een leerplein 1-2-3. Zodra we deze
organisatie rond hebben, zullen we de betreffende
ouders uitnodigen voor een informatiebijeenkomst.
De groepen 7 en 8 blijven apart.
We verwachten in mei bekend te maken welke
leerkracht(en) voor welke groep zullen staan.
Bijlage
• Online ouderavond opgroeien met liefde (GGD)

23 maart
28 maart
30 maart
5 april
11 april
11 april
15 april

open dag
theoretisch verkeersexamen groep 7
Grote Rekendag
ouderraad
praktisch verkeersexamen groep 7
medezeggenschapsraad
paasactiviteiten (geen vrij!)

Uitleen verteltassen
Ouders van de leerlingen in groep 1,2 en 3 zijn van harte
welkom om een verteltas te lenen. Dit kan op
woensdagochtend bij Mia
de Wit in het lokaal schuin
tegenover de hoofdingang.
In de verteltas zit een
prentenboek met
bijbehorende spelletjes om
thuis met uw kind(eren)
voor te lezen en te spelen.
KiVa-nieuws
In de onderbouw en de bovenbouw heet het thema
Wat kan ik doen?
Als je slachtoffer bent van vervelend gedrag kun je daar op
verschillende manieren mee omgaan. Als je op een
‘verkeerde’ manier reageert, lokt dit alleen maar meer
vervelend gedrag uit. Dit is bijvoorbeeld het geval
wanneer iemand heel agressief wordt. Daarom gaan we in
dit thema kijken naar manieren waarop jullie kinderen het
beste kunnen reageren op vervelend gedrag en naar wie
ze toekunnen gaan als er wordt gepest. Door middel van
oefeningen ontwikkelingen ze hun assertiviteit, zodat ze
voor zichzelf op kunnen komen!
De Nieuwe Schoolweek (bericht vanuit het bestuur)
Beste ouders,
Wij zijn op zoek naar oplossingen die ervoor zorgen dat we
goed onderwijs kunnen blijven bieden aan de kinderen en
medewerkers met plezier naar hun werk gaan. We toetsen
daarom enkele ideeën op haalbaarheid.
Inmiddels is dit onderzoek afgerond. De resultaten worden
volgende week gedeeld op de
website: www.denieuweschoolweek.nl
Deze week ontvangt u een brief. In deze brief leest u
informatie over mogelijke oplossingen. Ook vindt u in deze
brief een link naar de resultaten van het onderzoek én naar
een vragenlijst. Wij willen graag uw mening horen over
mogelijke oplossingen en hopen dat u bereid bent deze
vragenlijst in te vullen.
Met vriendelijke groet,
Annemarie Trouw, Irene Koning en Martijn van Embden.

