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Wederom een nieuwsbrief met veel mededelingen. Veel mededelingen hebben ook te
maken met aanpassingen die we (moeten) doen vanwege de Corona maatregelen. Gelukkig
kunnen we nog heel veel wél doen met de kinderen, maar vinden het ontzettend jammer
dat wij jullie, als ouder/verzorgers, er minimaal bij kunnen betrekken. Gelukkig gebruiken
de meeste ouders Parro waar wij regelmatig een foto plaatsen vanuit de groep.
U kunt ook altijd aan het begin van de ochtend of middag contact zoeken met de leerkracht
om kort iets te vragen of mede te delen. U kunt ook altijd een afspraak maken. Dit zal dan
telefonisch of via teams plaats vinden. Nogmaals, wij vinden het heel fijn dat iedereen zich
zo goed aan de maatregelen en afspraken kan houden. Dit zorgt ervoor dat wij nog altijd
Corona buiten de deur weten te houden.

Schoolontbijt
Vrijdag 6 november doen wij mee met het
Nationale schoolontbijt. Met dit
schoolontbijt willen wij de kinderen leren
over het belang van goed ontbijten. We
ontbijten deze ochtend in de klas. Willen

jullie daarom vanaf aanstaande woensdag
in een plastictasje bord, beker en bestek
met naam erop meegeven? Op
donderdag kan dan de tafel alvast gedekt
worden.

Kanjernieuws van de maangroep

In de maangroep luisteren we naar het
verhaal van Max en de vogel. Het
verhaal neemt ons mee in allerlei
situaties waar gevoelens bij horen. We
leren deze gevoelens te benoemen
zoals verdriet, boos en blij. We leren
dat deze gevoelens er mogen zijn.
Tijdens de lessen leren we in onze
eigen kracht te staan, we delen trots
waar we goed in zijn, wat we leuk
vinden. We leren dat iedereen er mag
zijn op zijn eigen manier en we
leren elkaar te vertrouwen.
Op maandag en vrijdag hebben we de
kanjerlessen in de klas, tijdens de
lessen luisteren we naar het verhaal en
spelen we situaties uit met de petten.
De kinderen vinden dit heel leuk om te
doen. Zo ervaren we wat het is om

samen te werken en ervoor te zorgen
dat we allemaal witte pet gedrag laten
zien. We leren ook elkaar te helpen
wanneer dat niet zo goed lukt. Want
ook daar leren we van met elkaar.
Zoals u misschien al weet werkt de
Kanjertraining met 4 kleuren petten.
Deze petten hebben allemaal hun
kracht en valkuilen. We praten met
elkaar over het gedrag en leren dat je
niet het gedrag bent, maar dat je een
bepaald gedrag laat zien.
Elke week werken we met plezier aan
de kanjerlessen en de kanjertaal
gebruiken we dagelijks.
Via Parro houden we jullie dan ook
graag op de hoogte.
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Juf Melanie gaat met verlof
Het is bijna zover. Juf Melanie mag vanaf
16 november gaan genieten van de rust en
nog meer uit gaan buiken om zich voor te
bereiden op de komst van het kindje. Op
11 november zal juf Melanie als laatst voor
de groep staan en op vrijdag 13 november
is het haar laatste werkdag. Vanaf 16
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november neemt juf Laura
haar taken
over.
Juf Melanie, geniet van het verlof en we
hopen het kleine wondertje snel te mogen
ontmoeten.

Corona maatregelen
In de herfstvakantie is er weer een
gedeeltelijke lockdown afgekondigd. Waar
thuis gewerkt kan worden, moet er thuis
gewerkt worden en de contacmomenten
moeten geminimaliseerd worden.
Dit is aanleiding geweest om bij ons op
school ook de afspraken aan te passen. Zo
proberen wij na schooltijd zoveel mogelijk
thuis te werken en anders in het eigen
lokaal. Overlegmomenten doen wij
nagenoeg niet meer fysiek, maar digitaal.
Dat vraagt best wat aanpassingen voor
iedereen, maar hiermee hopen wij corona
buiten de deur te houden.

Activiteiten die wij met de kinderen op
school uitvoeren worden ook per keer
goed bekeken en uitgevoerd met de
maatregelen in achtneming. Zo zijn de
workshops van volgende week alleen in de
eigen groep en zonder de hulp van ouders.
Wij zijn ook aan het kijken hoe we het
Sinterklaasfeest zo goed mogelijk kunnen
organiseren. Daar krijgen jullie binnenkort
informatie over.
Mocht u zelf twijfels hebben of uw kind
wel of niet naar school mag, dan kan er
altijd even contact opgenomen worden
met school.

Helaas, groep 1 t/m 4 maakt geen lampionnen dit jaar
Dat Corona gevolgen heeft op alles, is al
duidelijk. Helaas hebben wij als school ook
een beslissing moeten nemen over het
maken van lampionnen. We hebben
ervoor gekozen om dit jaar geen
lampionnen op school te maken. Wij willen
de keuze voor het deelnemen aan Sint

Maarten bij u als ouders laten. De
veiligheidsregio ontraadt met klem om
Sintmaarten te gaan lopen. Als wij op
school lampionnen zouden maken zou dit
ook verwachtingen scheppen naar de
kinderen. Wij hopen op jullie begrip.

Oudergesprekken
Vanaf 16 november krijgen alle
ouders/verzorgers weer de mogelijkheid om
via Parro een oudergesprek met de
leerkracht in te plannen. De
oudergesprekken zullen digitaal plaats gaan
vinden. Hiervoor gebruiken wij teams. Het is

belangrijk dat het teams account van uw
kind hiervoor gebruikt kan worden. Op deze
manier is er eenvoudig een verbinding te
maken. Binnenkort geven wij via Parro meer
informatie hierover.

Een sprekende muur
In elke groep is vanaf volgende week een
echte sprekende muur te vinden. De
sprekende muur helpt de kinderen met het
leren van woorden. Er is zit in elk vakje een
plaatje. Als er op het knopje onder het

plaatje wordt gedrukt, dan hoor je de
betekenis van het plaatje. Het is een leuke
manier om kennis te maken met nieuwe
woorden en om de nieuwe woorden te
oefenen.
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