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Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Vakantierooster:
- Kerstvakantie:
vrij 18-12-2020 t/m vrij 01-01-2021
- Voorjaarsvakantie:
ma 22-02-2021 t/m vr 26-02-2021
- Pasen:
vr 02-04-2021 t/m ma 05-04-2021
- Meivakantie:
ma 26-04-2021 t/m vrij 07-05-2021
- Hemelvaart:
do 13-05-2021 t/m vr 14-05-2021
- Pinksteren:
ma 24-05 t/m di 25-05-2021
- Zomervakantie
ma 12-07-2021 t/m vrij 19-08-2021

Hierbij al weer de 3e nieuwsbrief van dit schooljaar.

Studiedagen ( alle kinderen vrij):
- Vrijdag 2-10-2020
- Maandag 23-11-2020
- Vrijdag 29-01-2021
- Woensdag 24-03-2021
- Maandag 21-06-2021

Kalender voor oktober :
-

1-10: muziekles
2-10: studiedag
5-10: 2e les techniek
Dag van de leerkracht
8-10: muziekles
9-10: einde kinderboekenweek
12-10 t/m 16-10 herfstvakantie
26-10: Atelier lessen

Kalender voor november :
-

2-11: Atelier lessen
5-11: Nationaal schoolontbijt
10-11: MR vergadering
12-11: Muzieklessen
14-11: Landelijk intocht Sinterklaas
20-11:Rapporten met allen de cito
resultaten mee
23-11: Studiedag, alle kinderen vrij
26-11: Muzieklessen
26-11: Voortgangsgesprekken 1 t/m
7 en adviesgesprekken groep 8.

Het is een bijzondere tijd waarin we momenteel leven.
Veel staat in het teken van Corona. De maatregelen zijn weer aangescherpt en om
ons heen horen we steeds meer mensen die positief getest zijn. Sommigen met
heel weinig klachten, maar helaas ook mensen die echt heel ziek zijn.
Bij ons op school lijkt alles nog mee te vallen. Meester Rob was positief getest en
is in quarantaine geweest. Hij heeft het opgelopen nadat hij bij ons school is
geweest en is daarna in quarantaine gegaan. Gelukkig is hij nu weer helemaal
beter en kan en mag hij weer komen werken. Aansluitend op de afspraken die
binnen het VO in ons gebouw gemaakt zijn, dragen wij als team nu in de gangen
ook een mondkapje.
Laten we goed op elkaar letten en ons aan de afspraken houden. En blijf zoveel als
mogelijk gezond!
Vreedzame school
Wij zijn gestart met de lessen uit blok 2 van de Vreedzame School: ‘We lossen
conflicten zelf op’. Het doel: kinderen leren om op een positieve manier met
conflicten om te gaan.
Wat is het verschil tussen een conflict en een ruzie? Een conflict is een verschil
van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict
wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar
win-win oplossingen. Conflicten horen bij het leven; je probeert ze op een positieve
manier op te lossen. Dat is nog niet zo gemakkelijk, want we reageren verschillend
op conflicten. Of je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook rekening met
de ander. Of je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig. Of je loopt weg, je
zegt niet wat je ervan vindt. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan,
spreken we van ruzie. De kinderen leren een stappenplan om conflicten zelf op te
lossen.
De kinderen leren:
- om een conflict zelf goed op te lossen;
- om win-win oplossingen te bedenken;
- om het stappenplan PRAAT HET UIT toe te passen;
- om zich bewust te zijn van hun eigen manier van reageren op een conflict.
Om het gedrag visueel te maken gebruiken we 3 soorten petten:
Rode pet – agressief, je bent boos en wordt driftig.
Blauwe pet – weglopen, je zegt niet wat je ervan vindt.
Gele pet – stevig, je komt op voor jezelf.
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Catherijne convent:
Wat leuk dat alle klassen weer op een uitje konden gaan!
Elke klas is met de bus naar het Catherijne convent geweest, een museum in Utrecht dat in een oud klooster zit.
Ze hebben daar veel gehoord over verschillende feesten en de bijbehorende spullen en schilderijen uitvoerig bekeken.
Alle ouders die daarheen zijn gekomen als ondersteuning ontzettend bedankt!
In en uitgaan van de school:
De school gaat om 8.00 uur, vanaf dat moment kunnen de kinderen rustig binnenlopen en naar hun klas gaan. Om 8.15
uur beginnen de lessen. Dus zorg dat je ruim voor die tijd al binnenloopt zodat we ook echt om 8.15 uur kunnen starten.
Dat is fijn voor iedereen.
Om 13.45 uur is de school. Vanaf 13.45 uur gaat de klas zich klaarmaken om naar beneden te gaan, zij komen dan iets
later buiten dan 13.45 uur. Soms kan het zijn dat uw kind toch nog even achterblijft in de klas. U kunt de leerkracht hier
altijd naar vragen. Op de dagen dat groep 3 en groep 8 eindiogen met gym zullen zij iets later buiten zijn i.v.m
omkleden.
Meester Edwin:
Deze week start meester Edwin in groep 8. Hij zal daar de woensdagen draaien. Op de
donderdagen zal hij aan de slag gaan met extra ondersteuning binnen de school vanuit extra
subsidiegelden.
Meester Edwin is een ervaren onderwijsman die in binnen- en buitenland al veel in het
onderwijs heeft gewerkt. Hij heeft zin om bij ons met de kinderen aan de slag te gaan .
Welkom Edwin.

Kijkdagen:
De kijkdagen van 27 en 29 oktober kunnen helaas niet doorgaan. We hopen dat dit op een later moment in het jaar wel
weer mogelijk is.
Voortgangsgesprekken
Op donderdag 26 november zijn er weer voortgangsgesprekken. We bespreken dan de cito uitslagen en de voortgang
van uw kind op school. Er is geen rapport. Hoe we deze gesprekken gaan voeren met alle corona maatregelen hoort u
nog van ons.
Contact met school
In deze corona tijd is het contact met school anders dan anders . Hier nog even wat punten op een rij, om het contact
en de communicatie zo optimaal mogelijk te houden en ons daarnaast te houden aan alle regels.
-

-

U kunt de leerkracht altijd mailen. De mailadressen staan in Social Schools. De leerkracht leest na schooltijd altijd
de mail.
U kunt altijd bellen tussen 7.30-17.00 ( 035-6989339 ).
o Tussen 7.40 – 7.55 en na 14.30 uur zijn de leerkrachten meestal bereikbaar
o Tussen 8.00-14.30 kunt u bellen met school, maar staan de leerkrachten voor de groep. Iemand anders
neemt op of u kunt de voicemail inspreken en wordt dan teruggebeld.
Bij de deur:
o In de ochtend tussen 8.00-8.15 kunt u dringende boodschappen doorgeven en vragen stellen aan degene
die bij de deur staat.
o Om 13.45 uur lopen alle leerkrachten met hun groep mee naar buiten en kunt u boodschappen doorgeven
en vragen stellen aan de leerkracht of een telefonische afspraak maken.

Hartelijke groeten,
Namens het team,
Esther de Boer

