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Heel hartelijk dank
De scholen blijven open en daar zijn we blij mee!
De nieuwe maatregelen hebben wel invloed op de viering van Sint en Kerst. Het is voor de
werkgroepen even schakelen en puzzelen, maar er staat niets in de weg om er voor de
leerlingen mooie, gezellige vieringen van te maken.
Dank aan de ouders in de werkgroepen voor het snelle schakelen!

Sintviering
Dit is coronaproof in de eigen groep. Via Parro zal de leerkracht u foto’s sturen. Zo kunt u toch
mee genieten van dit feest!

Kerstviering
De kerstviering kan helaas niet in de Martinuskerk plaats vinden door de aangescherpte corona
regels. Wij vieren Kerst daarom in de eigen groep op school. U hoort via Parro of uw kind iets
mee naar school moet nemen voor donderdag 23 december.

Studiedag
Onderwijs
We hebben samen gekeken of we op de goede weg zitten met ons onderwijsaanbod.
In elke groep missen elke dag wel leerlingen. Ze zijn ziek of moeten thuisblijven in verband met
een besmetting in het gezin.
De leerkrachten moeten echt wel puzzelen, om er voor te zorgen dat alle leerlingen alle doelen
behalen. Tot op heden hebben we onze resultaten op voldoende niveau kunnen behouden en dat
willen we dit jaar voortzetten natuurlijk!
In groep 1-2 en 3 volgen de leerkrachten een training: Groeibewust kleuteronderwijs.
Hierin worden de modernste inzichten over leren en spelen ingebed in ons onderwijs.
We nemen groep 3 hierin mee, omdat groep 2 heel regelmatig bij groep 3 aansluit.
Ook vinden we het heel belangrijk dat de overgang van groep 2 naar groep 3 vloeiend verloopt.
Focus en grenzen
We hebben naar een toelichting geluisterd over hoe leerlingen zelf kunnen leren zo goed
mogelijk gefocust op hun werk te blijven. En ook hoe je als kind je grenzen kan aangeven en de
grenzen van een ander respecteert.
Dit is iets waar we als team al veel mee bezig zijn in de groepen, maar er ontstaan soms nieuwe
inzichten die ons helpen hier nog beter in te worden.
We gaan hier na de voorjaarsvakantie mee aan de slag. Dan zullen we u ook meer informatie
geven.

Nieuw protocol
Als bijlage treft u het nieuwe protocol aan met de aangescherpte maatregelen voor de school.
Het protocol is ook terug te vinden op onze website.

Luizencontrole
Na de kerstvakantie is er op woensdag luizencontrole. We wachten op de dan geldende
maatregelen of de controle in school mogelijk is. Is dat niet mogelijk, dan vragen we om uw kind
zelf thuis de checken.

Agenda
03 december

Viering Sint Nicolaas

23 december

Kerstviering op school

24 december t/m 09 januari

Kerstvakantie

12 januari 2022

Luizencontrole

Belangrijke data vindt u ook op onze website op de homepage en onder het kopje
kalender.

