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Vakanties
Groep 1/2 vrij okt/nov
Groep 3/4 vrij okt/ nov
Wintervakantie

Data
5 nov, 12 nov, 19 nov, 3 dec, 10 dec, 24 dec
19 nov, 24 dec
27 dec t/m 07 jan

Opendagen en
infoavonden voortgezet
onderwijs

Binnenkort staan de opendagen en infoavonden van het voortgezet onderwijs op de agenda.
Een belangrijke stap in je schoolkeuze voor voortgezet onderwijs (VO) is een bezoek aan de open
dag van de middelbare school. Want alleen in de VO-scholen zelf kun je de sfeer proeven. Met
de OpenDagenPlanner Alles over schoolkeuze middelbare school (devogids.nl) van de VO Gids
ontdek je snel waar en wanneer de open dagen zijn. Ga erop af, want het is ook heel leuk!
Het is van belang dat onze ouders met leerlingen in groep 7 en/of 8 ook alvast beginnen te
oriënteren voor een geschikte school voor hun kinderen.
Wij zetten de data voor opendagen en informatieavonden voor scholen in de buurt alvast op
een rijtje voor u.
De Rooipannen VMBO: Opendag zondag 7 november
Campus013: voorlichtingsavond 6 december, 7 december, 15 december,16 december en
opendag zondag 23 januari 2022
Odulphus: voorlichtingsavond 8 en 15 december. Meeloopdag:24 november, 8 december, 26
januari en 9 februari.
2college Jozefmavo: 10 november en 22 november infoavond.
2College Cobbenhagen lyceum: 16 november en 9 december infoavond
2college Cobbenhagen vmbo: 2 december infoavond.
Koning Willem 2: info avond 18 november en 2 december
De nieuwste school: 7 en 14 december infoavond opendag 4 februari
Theresialyceum: 23 november en 13 december info avonden
Reeshofcollege: 23 november en 18 januari
Beatrixcollege: 24 november, 1 december 8 december en 9 december
Mill Hill college: 25 november en 14 december.
Let op, voor de info avonden moeten ouders zich wel van tevoren aanmelden via de site van de
desbetreffende school

Het schoolfruit

Coronamaatregelen

Onze school gaat vanaf 15 november 3 keer per week schoolfruit krijgen. De ouders die zich
hebben aangemeld om mee te helpen met snijden en uitdelen van het schoolfruit worden door
school benaderd. Dit om duidelijk af te spreken wat van hen wordt verwacht en wanneer.
Het schoolfruit is echter geen vervanging voor het hapje fruit wat uw kind elke dag naar school
meeneemt. Dit is een extraatje om aan de aanbevolen hoeveelheid fruit per dag te komen.

Wij zijn erg bij dat fysiek onderwijs nog steeds gegeven kan worden. Wel nog met een paar
maatregelen, maar als we deze goed volgen en het aantal besmettingen blijven laag, kunnen we
ook deze stap voor stap loslaten.
Wij hanteren als school de coronabasismaatregelen zoals de GGD dit aangeeft
•
•

Afstand houden
Frequent handen wassen en
ventileer regelmatig

•
•

•
•

Bij klachten testen bij de GGD.
Ouders kunnen gebruik blijven
maken van de beslisboom om te
bepalen of een kind wel of niet naar
school of kinderopvang kan.
Je kind mag gewoon naar school als
het verkoudheidsklachten heeft.
Bij koorts en benauwdheid, of bij
het wachten op een testuitslag,
moeten kinderen wel thuisblijven.

Wij rekenen steeds op jullie goede samenwerking en begrip en verwachten dat ouders alleen op
afspraak en zonder klachten op school aanwezig zullen zijn.

Kinderen naar huis

Door ziekte van een aantal collega's binnen ons team is het voor onze school steeds lastiger
geworden om de juiste vervanging voor de groepen te regelen. We hebben tot nu toe
geprobeerd om de vervanging intern te regelen. Dit betekent veel schuiven in de huidige
formatie wat helaas niet altijd zo ideaal is. Wij zijn soms genoodzaakt groep(en) naar huis te
sturen wanneer de vervanging moeilijk te regelen is of de vervanging niet geschikt is. De
groep(en) die thuis blijven krijgen een "juf is ziek pakket" mee naar huis. Met dit pakket kunnen
ze zelfstandig aan de slag met passende leerstof.
Wij zijn momenteel intensief bezig met het werven van bevoegde groepsleerkrachten die ons
team kunnen versterken. Hiervoor zijn er twee vacatures opgesteld, deze zijn terug te vinden op
de schoolsite onder het kopje contact.
Wij zouden het enorm waarderen als u deze vacatures ook in uw kenniskring en netwerk wilt
delen!
Bij voorbaat dank.

Huiswerk

Op onze school hebben we duidelijke afspraken gemaakt rondom het huiswerk. Die afspraken
zijn vanaf deze week van kracht. Zo hebben we afgesproken dat de groep 1 t/m groep 5 over het
algemeen geen huiswerk krijgen. We maken voor de groepen 3 een uitzondering: zij krijgen
vanuit school wekelijks een leesboek mee op hun niveau. Dit om hun leesvaardigheden te
bevorderen. Daarnaast stimuleert/adviseert de school ouders om thuis extra met kinderen te
lezen. Als ouders op andere leergebieden ondersteuning aan hun kinderen willen bieden, is dat
natuurlijk geen probleem. Dit zal echter niet in de vorm van huiswerk en altijd vrijblijvend vanuit
ouders zijn. Wanneer de kinderen toch graag thuis nog wat willen leren dan adviseren we om
naar de bibliotheek te gaan of online via Prowise te werken. Hiervoor hebben alle kinderen een
inlogcode gekregen vanuit school.
De groepen 6t/m 8 krijgen wel huiswerk als de leerkracht dit wenselijk en nodig vindt.

City trainer junior

Dit jaar gaan we starten met een super leuk schoolplein project genaamd ‘’City trainer junior’’.
Een aantal leerlingen uit groep 7/8 krijgen de kans om opgeleid te worden tot City trainer junior.
Deze cursus wordt gegeven door gymjuf Nicole en stagiaire Tom en start na de herfstvakantie.
Deze leerlingen kunnen na deze cursus sport & spel activiteiten begeleiden in de grote pauze op
het schoolplein. Deze spelletjes geven ze aan de onder/middenbouw. Meer beweging tijdens de
pauze zorgt voor meer concentratie in de klas. Kinderen uit groep 7/8 konden zich hiervoor
aanmelden via een sollicitatiebrief die ze in de klas hebben gekregen.

Schoolfotograaf
Donderdag 18 november komt de schoolfotograaf op school. De schoolfoto’s zijn bedoeld voor leerlingen die een
toestemming hiervoor van hun ouders hebben gekregen. Je kan je keuze voor het maken van foto’s en beeldmateriaal
jaarlijks wijzigen.

