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Start 2022
Na een week vrij voorafgaand aan de Kerstvakantie en
twee weken Kerstvakantie mochten we gelukkig weer
naar school. Daar leek iedereen blij mee, leerlingen,
ouders en het team van de school. Fijn om elkaar weer
te zijn en te spreken. Het aantal afwezigen viel gelukkig
mee en we hopen erop dat we dat met elkaar zo kunnen
houden!
Bruna bonnen opbrengst
Tijdens de Kinderboekenweek hebben we het verzoek gedaan uw
aankoopbonnen van kinderboeken bij de Brunawinkel op school in
te leveren. Vanuit het totaalbedrag mocht er voor een percentage
van die bestedingen een keuze gemaakt worden voor boeken ten
behoeve van de schoolbibliotheek. We danken iedereen enorm
voor het inleveren van de bonnen, we hebben daarvan 5 boeken
kunnen kopen die op het verlanglijstje van de leerlingen en het
team stonden.
HVO
Vanaf 25 januari zullen de leerlingen van groep 6/7 waarvan de
ouders toestemming hebben gegeven één keer per week de lessen
Humanistisch VormingsOnderwijs volgen. Humanistisch VormingsOnderwijs stimuleert
kinderen om kritisch en creatief na te denken over normen en waarden. In de uren H.V.O.
maken de kinderen op deze manier spelenderwijs kennis met uitgangspunten als: gevoel
voor rechtvaardigheid, verdraagzaamheid en verbondenheid met je medemens,
ontwikkeling van (zelf-)vertrouwen en respect, vrijheid en verantwoordelijkheid.
De meeste kinderen volgen graag HVO, omdat het over henzelf gaat. Ze ervaren het als
prettig dat ze worden uitgedaagd om hun eigen vragen te stellen, uit te wisselen hoe
anderen erover denken en mogelijk ook antwoorden te vinden op (levens-) vragen.
De lessen worden gegeven door mw. Steef de Ruijter -Vakdocente HVO.
Spelend Sociaal Vaardig
De leerlingen van groep 4 t/m 8 zijn deze week
gestart met de eerste uit de reeks van 8 workshops
“Spelend Sociaal Vaardig” met een docente van De
Wereld Kindertheater.
Doel van de lessen is de kinderen en hun omgeving
op speelse wijze meer handvatten geven om vaardigheden aan te leren, te onderzoeken en
te ervaren. Hierbij is het uitgangspunt aandacht en sociale cognitie én toneelspelen is….
LEUK!
Theater biedt een mogelijkheid voor kinderen om hun concentratie en aandacht te oefenen.
Wanneer een kind een ander beter kan begrijpen, zal het samenspel beter gaan of zal hij zich
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beter kunnen identificeren met een personage. Spelen kan enorm motiveren. Spelenderwijs
leren lijkt meestal ‘als vanzelf’ te gaan; en er wordt gemakkelijker ingewikkelde kennis en
handelingen eigen gemaakt. Het uitspelen ‘beleven’ of herkennen van de verschillende
situaties in spel maakt de ervaring intenser, waardoor kinderen het langer zullen onthouden.
CITO
Vanaf maandag 24-1 t/m vrijdag 4-2 worden weer de halfjaarlijkse Cito toetsen afgenomen.
Deze toetsen zijn bedoeld om te kunnen vaststellen op welk niveau de groep en de
leerlingen op dit moment presteren, zodat we daar ons onderwijs op af kunnen stemmen.
Uw kind hoeft daar niets voor te leren of te oefenen. We bereiden de leerlingen voor op
school.
Wel is het fijn als uw kind in die weken geen afspraken heeft onder schooltijd en uitgerust op
school komt, zodat hij/zij zo goed mogelijk kan laten zien wat er in hem/haar zit.
Traktaties
Je bent maar één keer per jaar jarig en dat wil je dan graag op een
leuke manier in de klas vieren. Natuurlijk maken we er een feestje
van in de groep en staat de jarige in het middelpunt. We zien dat er
vanuit huis veel aandacht wordt geschonken aan de traktaties! Op
school vinden we het fijn als de traktaties gezond zijn. Wordt er
toch voor gekozen iets zoets te trakteren dan vragen we u de
traktatie beperkt te houden. We zien gevulde zakjes met diverse
snoeperijen, kunstwerken van zoetigheid, bekers vol snoepgoed.
Een traktatie is leuk, kinderen genieten ervan. Gedurende het jaar zijn alle kinderen in de
groep een keer jarig en bij elkaar zijn dat toch een flink aantal traktaties.
De Beslisboom
Regelmatig bereiken ons vragen van ouders rondom de Corona richtlijnen. Uiteraard denken we
graag met u mee en geven we antwoorden waar mogelijk.
Vanuit de school houden wij ons aan de richtlijnen, de protocollen en adviezen die weer zijn
aangescherpt na de kerstvakantie.
U kunt als ouders natuurlijk ook altijd de beslisboom raadplegen. De laatste update is hiervoor
gedaan op 24 december.

Downloads beslisboom kinderen thuisblijven of naar
kinderopvang/basisschool
PDF

Beslisboom 0 jaar t_m groep 8 - BOinK AJN RIVM_
241221
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Mondkapjes en zelftesten
Het kabinet adviseert om vanaf nu een wegwerpmondkapje te dragen. Stoffen en
zelfgemaakte mondkapjes worden afgeraden. Dit is een algemene maatregel, en geldt dus
ook voor onderwijspersoneel en leerlingen van de bovenbouw (de groepen 6,7 en 8). Het
dringend advies is dat leerlingen deze dragen wanneer zij in de gang lopen of naar de wc gaan.
Wij verzoeken u uw kind dagelijks een schoon mondkapje mee te geven en/of een aantal
mondkapjes in de tas of rugzak mee te geven. Het komt regelmatig voor dat kinderen bij de ingang
van de school tot hun eigen schrik ontdekken dat zij een mondkapje zijn vergeten.
Regelmatig ontvangen deze leerlingen op school zelftests die zij thuis uitvoeren. Op deze manier kan
je in de gaten houden of je toch ongemerkt besmet bent. Je doet de test ook als je geen klachten
hebt, je doet de test dus preventief. Zo help je verdere besmettingen in de klas en op school te
voorkomen. We hopen daarmee te bereiken dat er minder/geen klassen naar huis hoeven en het
onderwijs zo veel mogelijk door kan gaan. Het dringend advies is dat u uw kind helpt om twee keer in
de week (preventief) een zelftest af te nemen. Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig.

Agenda
•
•
•
•
•

Maandag
Woensdag
Woensdag
Maandag/vrijdag
Vrijdag

24 januari
2 februari
9 februari
28 febr/18 maart
18 maart
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