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Agenda
Personele zaken
Kanjerupdate groep 3/4
Communicatie – gebruik Social Schools
Excursies en uitstapjes
Luizencontrole
Bag2school actie
Sint Maarten
Schoolfruit
Typelessen groep 7
Doe- & Opendagen Voortgezet Onderwijs
Sinterklaas en Kerst
eTwinning Project groep 6 en 7a “How we celebrate”

Bijlagen:
 printable jaarplanner school

Agenda november 2020
Datum
2 t/m 9 november
11 november
Vanaf 11 november
November
27 november
29 november

Activiteit
Bag2school actie
Sint Maarten
Schoolfruit (onder voorbehoud)
Doe- & Opendagen Voortgezet Onderwijs
Nieuwsbrief 4
Eerste advent

Tijd

Personele zaken
We zitten helaas nog steeds in een vreemde tijd. Corona zit in een tweede golf en daar krijgt Blauwhuis
behoorlijk van mee! We hopen maar dat degenen die getroffen zijn door het virus niet al te ziek zullen
worden. Op school betekent het dat verschillende kinderen thuis moesten/moeten blijven i.v.m. quarantaine. We proberen die kinderen zo goed mogelijk te betrekken bij het onderwijs.

Ook leerkrachten zijn al getest op corona, gelukkig allemaal nog negatief. Maar zoals via Social Schools
al gedeeld, is corona letterlijk dichtbij.
Tot op heden hebben wij nog niet te maken gehad met de afwezigheid van leerkrachten i.v.m. corona.
We hopen ook vooral dat dit zo blijft!
Wel moeten we juf Annemieke al een paar weken missen i.v.m. een nekhernia. Ook erg vervelend, in
eerste plaats voor juf Annemieke zelf, maar ook voor school. We hopen dat ze gauw herstelt. En daarnaast had juf Ingrid een verdrietige week door het overlijden van haar schoonmoeder.
We kunnen de vervanging gelukkig regelen door juf Iris en door extra inzet van eigen leerkrachten. Fijn
dat dit zo kan; dank daarvoor!

Kanjerupdate groep 3/4
In groep 3-4 zijn we gestart met het verhaal over Max en de Vogel. De zeearend wil erbij horen. Hij voelt
zich alleen. Hij probeert aansluiting te zoeken bij de mussen, maar die wijzen hem keer op keer af.
Hoe hij ook doet, wat hij ook probeert, hoe hij zich ook aanpast, geaccepteerd wordt hij niet.
In de klas bespreken we aan de hand van opdrachten en rollenspellen wat de arend het beste kan doen.
Ook hebben we samen gekeken naar de Kanjer-afsprakenposter. Daarop staat dat we elkaar vertrouwen, dat we elkaar helpen, dat niemand de baas speelt, dat niemand elkaar uitlacht en dat niemand
zielig blijft doen. Als vertrouwensoefening mochten de kinderen elkaar optillen. Dat was bijzonder en
lukte al heel goed!

Communicatie – gebruik Social Schools
We maken veel gebruik van Social Schools, zowel vanuit school als ook vanuit ouders. Dat is hartstikke
mooi, maar we willen toch graag een paar afspraken maken/opnieuw delen.
Belangrijk
Social Schools is ons belangrijkste communicatiemiddel, zéker in deze tijden. We verwachten dan ook
dat u als ouder Social Schools volgt en de berichten/nieuws goed leest.
Ziekmelding
Ziekmeldingen (of tandarts o.i.d.) kunnen niet via een berichtje in Social Schools. In het Informatieboekje hebben we geschreven dat afmeldingen telefonisch of via de mail gaan. Leerkrachten zijn vanaf het
moment dat ze op school zijn niet bezig met Social Schools en missen dan dus berichten. Bovendien
vinden wij het persoonlijker om het via telefoon te doen.
Persoonlijk bericht
Daarnaast proberen we de berichtenstroom zo overzichtelijk mogelijk te houden. In deze periode waarin
we elkaar nauwelijks zien/ontmoeten, is dit de manier om direct te communiceren en het is voor ons de
mogelijkheid om jullie als ouder/verzorger toch een inkijkje in school te geven.
Ook het persoonlijke contact met ouders is dan fijn. Hierin vinden wij het wenselijk dat er een goede
afweging wordt gemaakt in wat er direct gecommuniceerd moet worden en/of wat er via een telefoontje of de mail kan worden besproken/gevraagd. Mogen we u vragen hier kritisch in te zijn?

En – zoals al eerder aangegeven – geeft Social Schools géén melding wanneer u iets aan de leerkracht
schrijft in ‘Gesprekken’. U kunt hier dus het best kiezen voor ‘Persoonlijk bericht’.

Excursies en uitstapjes
In deze periode laten we excursies en uitjes niet doorgaan. Als er iets gepland was/is, dan wordt dat
verplaatst of (helaas) gecanceld. Dit geldt tot een nader te bepalen moment, afhankelijk van de (corona)ontwikkelingen.

Luizencontrole
We hebben ervoor gekozen om de luizencontrole een paar weken uit te stellen. Deze zal dus in november plaatsvinden, als de omstandigheden dat toelaten. We vragen jullie thuis goed te blijven controleren.

Bag2school actie 2 t/m
9 november
De Bag2school kledinginzameling gaat
wel door! De zakken kunnen worden
ingeleverd van 2 t/m 9 november. De
leerlingen hebben de zakken al meegekregen en daarnaast kun natuurlijk ook
eigen (vuilnis) zakken gebruiken.
De zakken zullen worden verzameld in de
hal van de Singel. De deur van de Singel is
elke ochtend tussen 8.00 – 12.00 open en
we vragen u hier zelf de zakken neer te
leggen. Zorgt u dat de zak goed dicht zit?
Let u erop dat er maximaal 1 persoon per
keer in de Singel naar binnen gaat en
denkt u om de 1,5 meter afstand onderling als u even wachten moet?
Mocht u op een ander moment zakken langs willen brengen, dan kunt even contact opnemen met
school. Ook voor andere vragen over de Bag2schoolactie kunt u altijd contact opnemen.

Sint Maarten
Woensdag 11 november is het Sint Maarten en deze dag zal er vanwege corona anders uitzien dan wij
gewend zijn. Op school zullen wij allemaal een lampion/lichtje knutselen (voor wie dat wil). Dit lichtje
kan dan mee naar huis zodat bij iedereen in huis een warm en gezellig lichtje kan schijnen in donkere
dagen. Helaas gaat dit jaar de Sint Maartenviering in de kerk niet door en ook de optocht door het dorp
zal niet plaatsvinden.

Op school zullen wij het verhaal van Sint Martinus vertellen. Gezien de situatie in het dorp is langs de
deuren gaan met de zelfgemaakte lampionnen/lichtjes dit jaar misschien niet heel verstandig; kinderen
moeten er rekening mee houden dat men de deur liever niet opendoet. Het is echter verder aan u als
ouder of de kinderen wel of niet op pad gaan.
Bovenstaande communiceren wij na overleg met Doarpsbelang.

Schoolfruit
Allereerst bedankt voor alle enthousiaste reacties op de oproep om te komen helpen met het schoolfruit, super! Op Social Schools staat het schema van de helpers voor het klaarmaken van het schoolfruit
(onderling ruilen mag!). De leverancier probeert zoveel mogelijk handzaam fruit te leveren (start 11
november). In verband met corona is het schema eerst onder voorbehoud geplaatst. Mochten er veranderingen plaatsvinden, dan melden we dat via Social Schools.

Typelessen groep 7
Voor groep 7 zijn de typelessen gestart. Dat betekent dat de kinderen die zich opgegeven hebben (heel
groep 7) één keer in de twee weken typeles hebben op vrijdagmiddag na schooltijd. In onderstaand
schema de lesdagen en tijden.
LESDAGEN EN TIJDEN:
Les 1:
Les 2:
Les 3:
Les 4:
Les 5:

23 oktober
06 november
20 november
04 december
18 december

Les
Les
Les
Les

6:
7:
8:
9:

15 januari
29 januari
12 februari
12 maart 2021 (examen)

Doe- & Opendagen Voortgezet Onderwijs
Het is nog maar oktober, maar toch komt de tijd van doe-dagen en open-dagen er al aan. Vanaf november tot en met februari staan er allerlei momenten gepland voor ouders en leerlingen van groep 8, om
alvast even sfeer te proeven op de verschillende scholen in de regio.
Voor deze momenten moet u zelf uw kind aanmelden. Houd daarom de websites van de verschillende
scholen goed in de gaten. De eerste datums zijn al bekend. Op Social Schools heb ik deze alvast genoteerd.

Sinterklaas en Kerst
We zijn al bezig met de plannen en organisatie van Sinterklaas en Kerst. U begrijpt dat beide feesten
anders gevierd gaan worden dan gebruikelijk. Beide gaan in ieder geval door op onze school. We informeren u verder via Social Schools.

eTwinning Project groep 6/7a “How we celebrate”
Juf Gonny en daarmee groep 6 en 7a gaan dit jaar meedoen met een online project. Dit project staat in
het teken van de feesten door het jaar heen en heeft als doel om leerlingen door heel Europa met elkaar
te verbinden om op deze manier van en met elkaar te leren. Het project is nu nog in een opstartfase.
Wanneer we later leuke dingen doen,
laten we dit zeker zien op Socialschools en onze website.
eTwinning is de online community
voor scholen in Europa en is een platform voor onderwijspersoneel dat
werkzaam is in een school in een van
de betrokken Europese landen. Het
doel van het platform is het ondersteunen van communicatie, samenwerking, projectontwikkeling, delen en
is, kortom, de boeiendste leergemeenschap van Europa.
Er worden bij het project foto’s en
video’s van de feesten op de scholen uitgewisseld op een afgesloten online forum. Dit is alleen te bekijken door de andere leerkrachten en hun leerlingen in het project. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat
uw kind/kinderen op een foto of video staan, wilt u dit dan doorgeven aan juf Gonny?

