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gelukkig nieuwjaar
Wij wensen u en uw
kinderen een heel
mooi en gezond
2022

Cor0na
We hebben nog steeds te maken met corona.
Een groot aantal van u heeft dat al gemerkt.
Meerdere

groepen

zitten

in

quarantaine.

Wanneer een groep in quarantaine gaat, hoort u
van ons wanneer de kinderen kunnen testen en
weer

naar

school

kunnen.

Wanneer

uw

kind

tussendoor ook positief test, kan het zijn dat er
andere data gelden. Vraag dan bij de GGD na

bedankt voor uw begrip

wanneer uw kind weer naar school mag.

De kinderen van groep 6-7-8 krijgen regelmatig
zelftesten mee naar huis. Fijn wanneer kinderen
deze twee keer per week doen. Hiermee kunnen
we onnodige quarantaine voorkomen. Kinderen

judo

van

deze

groepen

vragen

we

ook

om

een

mondkapje mee naar school te nemen en dat op

Van 27 januari hebben de kinderen op 8

de gang te dragen.

donderdagen weer judoles. Deze lessen dragen bij
aan groepsvorming en sociaal-emotionele
ontwikkeling. De lessen worden verzorgd door Eric
Markgraaff.
Tijdens deze lessen, die jaarlijks terugkomen,
besteden we dit jaar aandacht aan de discipline
"respect". Afgelopen jaren waren dat de
disciplines "vertrouwen" en "samenwerken". Op
een speelse manier oefenen kinderen met respect
hebben voor jezelf, de ander en de wereld om je
heen. Naast het aanbod tijdens de judolessen
wordt in de klassen ook aandacht besteed aan
deze discipline.
Voor meer informatie: schooljudo.nl

open dagen
Voortgezet onderwijs
In verband met de coronamaatregelen hebben de
VO scholen besloten om hun open dagen wat te
verplaatsen. Ouders van de groepen 7/8 hebben
hierover een bericht ontvangen via Ouderportaal.
Houd de websites goed in de gaten voor de meest
recente informatie.
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De gouden regel die deze maand centraal staat:
"Wanneer we samen spelen, zullen we samen delen"

Welkom
In januari zijn gestart
groep 1/2 A Emily
groep 1/2 A Angela
groep 5/6 Sophie

Hiep hiep hoera
In januari komen we een cadeautje in de klassen
brengen voor de volgende jarige joppen:

Groep 1/2A: Emily-Jace
Groep 1/2B: Iglaas
groep 3: Sofie
groep 4: Senn
Groep 5: Veerle-Lily
Groep 6:
Groep 7: Nino, Bart
Groep 8: Tess

Ook de kinderen van december krijgen dan nog
een cadeautje

speelplaats
Zoals

u

weet,

zijn

de

rioolbuizen

afgekeurd.

Vorige week zijn ze opgehaald. We zijn nu aan
het bekijken wat we ervoor in de plaats gaan
plaatsen. Ook de leerlingenraad denkt hierover
mee. We hopen in het voorjaar de speelplaats
verder af te maken.

Agenda
va 17 januari

CITO weken

26 jan - 5 febr

Nationale Voorleesdagen

26 januari

voorleesontbijt groep 1/2
kinderen mogen in pyjama
naar school

27 januari
31 januari

eerste judoles
studiedag: Het zou kunnen

zijn dat deze verzet wordt in verband met het niet
door kunnen gaan van onze activiteiten. U hoort
dat dan begin komende week.

De gouden regel die deze maand centraal staat:
"Wanneer we samen spelen, zullen we samen delen."

