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Nieuwsbrief 6

10-11-2021 De Pionier

Sint Maarten
De leerlingen hebben de afgelopen periode erg hun best gedaan om een mooie lampion te maken.
De resultaten mogen er zijn, wat zijn ze allemaal mooi geworden!
Donderdagmiddag 11 november aan het eind van de middag vieren we het feest alvast een beetje in
de school. De ouderraad verzorgt als altijd een traktatie.

Gratis oefenen voor alle vakken met Junior Einstein
Wil je dat je kind overal nog eens kan oefenen in wat hij/zij op school leert?
Junior Einstein maakt dat mogelijk! Op Junior Einstein staan oefeningen bij alle
vakken die je kind op school krijgt. Je kind kan ze maken op de computer, tablet en
mobiele telefoon. De oefeningen zijn door professionals uit het onderwijs opgesteld.
Alle kinderen die lid zijn van de bibliotheek kunnen online gratis oefenen met de materialen
van Junior Einstein! Geschikt voor alle kinderen, in alle groepen en voor alle vakken. Er zijn
mogelijkheden voor online oefenen, maar ook om materialen te printen of om uitleg
video’s te bekijken.
Het begint natuurlijk met een (gratis!) abonnement op de bieb. Dit is eigenlijk wel een must
voor ieder kind te noemen. Naast het lenen van je favoriete boeken, tijdschriften en
luisterboeken, worden er ook geregeld leuke activiteiten georganiseerd in elke bieb.
Als je lid bent van de bieb, kan je via onderstaande link, kiezen voor Junior Einstein.
(Er staan ook nog andere interessante dingen op, zoals de voorleeshoek en Yoleo (lezen en
luisteren tegelijk)) Maar voor nu gaat het even over Junior Einstein.
Klik op deze link:
https://www.jeugdbibliotheek.nl/digitale-bronnen/digitale-bronnen-jeugd.html
Je kan nu inloggen met je bieb pasnummer en je wachtwoord van de bieb.
Vervolgens kan je kiezen uit alle vakken.
Heel veel succes en plezier met oefenen!
Sinterklaas
Zaterdag 13 november komt Sinterklaas aan in Nederland. Net als alle jaren
wordt de school de dag voor de aankomst gezellig versierd en in Sint sfeer
gebracht. We hebben er weer zin in!
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Corona maatregelen
Kinderen mogen naar school bij
verkoudheidsklachten, af en toe hoesten, astma
of hooikoorts. Kinderen met
verkoudheidsklachten kunnen zich laten testen.
Bij koorts, benauwdheid of veel hoesten blijven
kinderen thuis en laten zij zich testen bij de
GGD. In het basisonderwijs is er geen
quarantaineplicht voor de hele klas. Bij 1
besmette leerling hoeft niet de hele klas thuis te blijven. Zijn er meer besmettingen in een
groep? Dan kan de GGD nog wel aanvullend advies geven. Waar nodig kan de GGD de hele
groep of klas het advies geven om thuis in quarantaine te gaan.
Sommige leerlingen hebben een zwakke gezondheid of zij hebben gezinsleden die behoren
tot een risicogroep. Wanneer ouders twijfelen of ze hun kind naar school moeten laten gaan,
nemen ze contact op met de behandelende arts. Of met de jeugdarts (JGZ-arts) die aan de
school verbonden is.
Voorstelling groep 8
Afgelopen vrijdag hebben we met alle leerlingen weer genoten van een spetterend optreden
van groep 8. Ook voor de ouders was er, rekening houdend met de 1 ½ meter afstand, net
zo’n enthousiaste voorstelling.
Culturele uitstapjes/excursies
Al verschillende keren zijn er groepen op excursie gegaan. In de afgelopen periode is groep 3
naar De Molen in Santpoort gegaan. Met het meel dat ze vandaar meegenomen hebben zijn
ze naar Boerderij Zorgvrij gegaan. Daar mochten alle kinderen een koe melken! Met de
mooie combinatie van melk, eieren van de boerderij en het meel van de molen zijn er
lekkere pannenkoeken gebakken!
Groep 6/7 is op de fiets naar Beeckestijn geweest. De
heenrit was nogal nat, maar dat maakte de belevenis er niet
minder op. De leerlingen hebben een leuke en leerzame
ochtend gehad. Het fietsen was nogal een avontuur, maar
met wat oefening zal dat steeds beter gaan!
We bedanken de ouders die mee zijn gegaan voor de begeleiding. Zonder ouderhulp zijn
deze excursies niet mogelijk. Datzelfde geldt voor de ouders die hun hulp bieden bij het
vervoer t.b.v. het zwemmen.
Ziekte en vervanging van leerkrachten
In de afgelopen weken is er een aantal keren een leerkracht vanwege
ziekte (niet Corona gerelateerd) afwezig geweest. Met de geweldige
inzet van het team van de school hebben we het mogelijk gemaakt het
programma in de groep door te laten gaan. Er zijn collega’s extra
komen werken op hun vrije dag/dagen, er is geschoven met
werkzaamheden binnen de school die op een ander tijdstip uitgevoerd zijn, er zijn helaas ook
een aantal werkzaamheden uitgesteld of komen te vervallen in het belang van het werken in
de groep.
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Uiteraard doen wij er alles aan om het onderwijs in de groepen zoveel mogelijk door te laten
gaan in het belang van de leerlingen. Echter bestaat de kans dat dat in de toekomst niet of
minder mogelijk zijn. Wanneer er vanuit ons team geen vervanging mogelijk is, zullen we
ouders bericht sturen met het bericht dat de leerlingen tot nader bericht thuis zullen
moeten blijven.
Met het huidige tekort aan leerkrachten zijn er geen vervangers beschikbaar. Het
lerarentekort is een landelijk probleem waarmee wij in onze regio ook helaas te maken
hebben.
Stichting Opkikker
In de hal van onze school bij de hoofdingang staat een grote doos van
Stichting Opkikker. Stichting Opkikker geeft gezinnen met een ziek kind
een dag om nooit te vergeten, een Opkikkerdag!
Om dit mogelijk te maken is veel geld nodig. Met het inzamelen van
gebruikte cartridges en mobiele telefoons op school helpen wij deze
Stichting. Alles wordt goed gerecycled door Eeko én Stichting Opkikker
ontvangt voor elke cartridge en mobiele telefoon een
vergoeding!
Help je mee?
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10 november
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19 november
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10 december
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