Agenda
3 december
5 december
10 december
22 december
23 december
24 december
10 januari

Sinterklaas vieren
Pakjesavond
Versieren Kerst
Kerst vieren (let op, andere datum)
Het nieuwe Wisseltje komt uit
Start kerstvakantie
Eerste schooldag van 2022

Nieuws van de directie
Een Wisseltje schrijven, daar ben ik altijd best even
mee bezig. Ik begin dan ook altijd ruim op tijd met het
schrijven van de eerste berichtjes. Het schrijven van dit
Wisseltje heeft nog veel meer tijd gekost. De
afgelopen week veranderde bijna dagelijks de situatie
op school, doordat we flink zijn getroffen door een
corona-uitbraak. Daarnaast hoor je constant
wisselende berichten in de media over het naleven van
alle corona-maatregelen. Ik heb daardoor een aantal berichten meerdere keren aan
moeten passen.
Eigenlijk geldt dat nu nog steeds, ondanks dat u ’t Wisseltje al aan het lezen bent.
Vanavond staat er weer een persconferentie gepland en daar kunnen zomaar nog
strengere maatregelen voor het onderwijs bekend worden gemaakt. Dat zou kunnen
betekenen dat een aantal berichten uit dit Wisseltje toch weer verandert. Als dat het geval
is, krijgt u van ons begin volgende week bericht. Wij zetten dan op een rijtje wat de
eventuele maatregelen voor ons betekenen en hoe we dat op school gaan organiseren. Op
dit moment lijkt het erop dat het onderwijs open zal blijven, daar hopen we met elkaar
flink op. Daarnaast hoop ik dat iedereen die nu ziek is lekker snel zal opknappen. Voor alle
anderen, blijf gezond!

Sinterklaasfeest op school
Nog maar een paar nachtjes slapen en dan gaan we gezellig
Sinterklaas vieren. De school is prachtig versierd door een
groepje ouders. Als je de hal binnenloopt, zie je een heerlijk
haardvuurtje met een paar klompjes op de
schoorsteenmantel. De vitrinekast is helemaal ingericht en
overal hangen vlaggetjes van jute. Dagelijks kom ik kleuters
tegen die even komen kijken bij het haardvuur of in de
vitrinekast. Ze zijn helemaal in de ban van het komende
feest.
We mogen dit jaar Sint alleen met de kinderen ontvangen.
Wij gaan met alle kinderen op straat zo mooi mogelijk zingen
in de hoop dat hij ons komt bezoeken. We willen u vragen om niet te blijven kijken. We
snappen heel goed dat dit erg jammer is, maar voor de gezondheid van ons allen moeten
we ons wel aan deze regel houden. Zo maken we het samen mogelijk om zoveel mogelijk in
goede gezondheid thuis een gezellige Sinterklaasavond te vieren.
Op maandag 6 december verwachten we alle kinderen om 8.30 uur op school. We houden
dit jaar geen inloopuurtje, omdat de meeste gezinnen Sinterklaas al eerder in het weekend
zullen vieren.
Corona
Eén van de nieuwste coronamaatregelen gaat over quarantaine. Als een huisgenoot
positief getest is, dan moet de rest van het gezin ook thuisblijven. Dit geldt natuurlijk ook
voor leerkrachten. Het kan dus gebeuren dat een juf of meester thuis moet blijven, terwijl
hij of zij helemaal niet ziek is. We gaan dan over op online onderwijs. De eerste dag dat de
leerkracht thuis is, hebben we nodig om het allemaal te organiseren. Dan kunnen kinderen
hun schoolspullen komen halen en bereiden wij de online lessen voor. Vanaf de tweede
dag dat de leerkracht thuis is, krijgen de kinderen dan online onderwijs. U ontvangt dan
een mail met daarin de uitleg hoe het allemaal in zijn werk gaat.
Voor de kleutergroepen geldt dit niet. Als de leerkracht thuis is, blijven de kinderen ook
thuis maar krijgen ze geen online les.
Als uw kind thuis moet blijven met lichte verkoudheidsklachten of omdat een huisgenoot
positief getest is op corona, dan zorgen wij voor werk voor thuis voor uw kind. U kunt dit
de dag na de telefonische ziekmelding komen ophalen bij de leerkracht van uw kind.
Alle maatregelen nog even op een rij
 We wassen extra vaak onze handen en niezen in onze elleboog.
 Volwassenen houden ruim-voldoende afstand van elkaar, voor kinderen geldt dit
niet.
 Heeft uw kind verkoudheidsklachten, hoesten, last van benauwdheid of koorts,
dan mag hij of zij niet naar school komen. Uw kind kan getest worden bij de GGD.
Dit geldt ook voor kinderen die gevaccineerd zijn.
 Is iemand in het gezin positief getest of wacht iemand op de uitslag van een test,
dan blijft het hele gezin thuis.
 Ouders mogen niet meer mee naar binnen.

Ouderavond lezen verplaatst naar 30 mei
Er stond een zeer interessante ouderavond over lezen gepland op
15 november. Met alle oplopende positieve coronatesten, leek het
ons niet veilig om deze avond door te laten gaan. De avond
verplaatsen we naar maandag 30 mei. Zet hem dus alvast in de
agenda.
Kerst vieren
We hopen heel erg dat we dit schooljaar wel een
kerstdiner kunnen houden met de kinderen. Vorig
schooljaar moesten alle basisscholen een paar dagen
voor de kerstvakantie onverwacht hun deuren sluiten.
Dit jaar plannen we ons kerstdiner op woensdag 22
december. Dit is een dag eerder dan in de kalender
staat. We gaan in principe voor een kerstdiner, we
eten met de kinderen op school van 18.00 – 19.30
uur. Mochten de coronamaatregelen dit niet mogelijk maken, dan maken we er een
kerstontbijt van. In de week voor het kerstdiner laten we u weten welke variant het wordt.
Dozen sparen voor kerst
Voor het kerstdiner neemt ieder kind van huis een doos mee met daarin de lekkere hapjes
voor zichzelf. We maken dit jaar dus geen buffet. Om te zorgen dat ieder kind een mooi
versierde doos heeft, moeten we dus dozen gaan sparen. Heeft u nog een oude
schoenendoos of krijgt u binnenkort een pakketje binnen? Bewaar deze dozen dan goed.
We gaan ze na Sinterklaas verzamelen op school.
Dalton
We zijn op school de afgelopen periode bezig geweest
met het aanvullen van ons Dalton Afspraken Boek
(DAB). Hierin staan voor onze school alle afspraken over
de manier waarop we ons daltononderwijs vormgeven.
We hebben het nu aangevuld met de werkwijze op het kinderdagverblijf en bij de
peutergroepen. Nu is het DAB helemaal passend voor ons hele kindcentrum.

Veilig op straat
Nu het ’s morgens later licht wordt, is het extra belangrijk dat
we op straat goed uitkijken. Komt u op de fiets, zorg dan dat alle
lichten aan zijn. Komt u met de auto, wilt u dan een
parkeerplaats zoeken en daarna pas de kinderen uit laten
stappen. Nu stoppen er regelmatig auto’s op straat, dat is geen
veilige situatie. Als laatste nog een verzoek: wilt u op de stoep
lopen met de fiets aan de hand?

Herhaalbericht: Hulp nodig
Op het schoolplein liggen op dit moment een aantal tegels schots en scheef. Dit komt door
boomwortels, zij duwen de tegels omhoog. Dat is lastig, want hierdoor kunnen kinderen
struikelen over de opstaande randen. Wij kunnen wel wat hulp gebruiken bij het weer
recht leggen van de tegels. Wie is handig genoeg en heeft nog een uurtje tijd over? U kunt
contact opnemen via carola.vandereng@isobscholen.nl

Nieuws van Peuteropvang De Welpen en De Leeuwen
Vanaf maandag 15 november zijn we verder gegaan met een nieuw thema:
‘Decemberfeesten met Puk: Sinterklaas’.
We gaan met de kinderen Sinterklaasliedjes zingen en
knutselen (bijv. een stoomboot, een zak met wensen, een
wortel voor het paard). Verder lezen we boekjes over
Sinterklaas en gaan we oefenen als Pieten in de gymzaal
(Pietengym). De kinderen kunnen dan een echt
‘Pietendiploma’ halen! En natuurlijk mogen de kinderen
ook hun schoentje zetten op de groep.
Woordenlijst: Sinterklaas – de stoomboot – Pieten –
zwaaien – de vlag – de slinger – op – het paard – het pietendiploma – de cadeautjes – het
dak – springen – de schoorsteen – groot – klein.
Vanaf maandag 6 december gaan we ons voorbereiden op
Kerstmis. We zetten een kerstboom op de groep en
versieren deze met slingers, ballen en lichtjes.
We sluiten het jaar af met het thema: ‘Decemberfeesten
met Puk: Kerst’. Puk heeft ook een kerstboom versierd en
heeft feestelijke kleren aangetrokken. We zingen met de
kinderen kerstliedjes en maken versieringen voor in de
boom (kerstbal, -ster, -klok). We knutselen ook zelf een kerstboom van papier en gaan deze
mooi versieren. Ook versieren we een glazen potje en stoppen er een lichtje in. Verder
lezen en kijken we boekjes over het kerstfeest.

Wist je dat…
 …. alle groepen 3 tijdens de
Kinderboekenweek een bezoek hebben
gebracht aan het Lees Lokaal?
 …. deze leerlingen een boek hebben mogen ruilen? We nodigen alle leerlingen uit
om hun boek weer om te ruilen voor een nieuw exemplaar.
 …. iedereen welkom is om een boek te komen ruilen of weer terug te komen
brengen in het Lees Lokaal? Er staat een grote collectie aan nieuwe boeken.

