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Beste ouders van de onderbouw,
Schoolweek 9
De afgelopen week was een afwisselende week, met veel verschillende
activiteiten. Er werd tijdens de overblijf weer buiten gespeeld met
kinderen uit de andere bouwen en Ineke is gestart met de yogalessen. De
kleuters krijgen op de dinsdag of de donderdag een halfuurtje yoga in de
eigen groep. Sanem van ASLAN was deze week helaas verhinderd.
Gelukkig kwam invaller Roel haar muziekles overnemen. Hij had zijn
gitaar bij zich en liet de kinderen enthousiast meedoen. Op donderdag
waren er bij de start van de dag overal in de school cellisten muziek aan
het maken. De kleuters gingen met de eigen groep lopend naar een
muzikale voorstelling in een bus. Helaas mochten de ouders die
meeliepen niet mee naar binnen.

Belangrijke zaken
Oudergesprekken
De komende weken hebben wij weer onze oudergesprekken, in de school
en met kind. Heeft u zich nog niet ingeschreven en lukt het niet meer via
Social Schools, neem dan zelf even contact op met de groepsleerkracht.
Naar school brengen
Er zijn vanuit ouders verzoeken om de onderbouwkinderen weer via de
zij-ingang naar school te brengen omdat er nog wel eens hondenpoep op
het grasveld ligt. Wij begrijpen dat dit vervelend is. Toch willen wij eerst
nog even de persconferentie van volgende week afwachten, om te horen
wat er wordt gezegd over ‘afstand houden', voordat wij hierover een
beslissing nemen.

Smartphone
Wij hebben het zeer dringende verzoek om uw kind geen smartphone
mee naar school te geven, omdat er enerzijds de afspraak is om geen
speelgoed mee naar school te geven. Anderzijds kunnen er onwenselijke
situaties ontstaan. Het is al voorgekomen dat een kind door de moeder
werd gebeld tijdens schooltijd én er is ook al gefilmd door een ander kind.
Dit laatste is vanwege ‘privacy’ van collega's en kinderen uiteraard niet de
bedoeling.
Eten/drinken
Tijdens het 10-uurtje hebben de kinderen 15 minuten en tijdens de
overblijf maximaal een halfuurtje om het meegebrachte gezonde (geen
snoep, koek, etc.) eten en drinken te nuttigen. De afspraak is dat de
kinderen het eten en drinken dat niet opgaat weer mee naar huis nemen,
zodat jullie thuis kunnen zien wat er is gegeten en gedronken. De
komende kind-oudergesprekken zijn een mooi moment om dit te
bespreken, mocht dit voor u een item zijn. Het is voor de
groepsleerkracht namelijk niet te doen om alle 27 kinderen dagelijks te
controleren.
Hygiëne
Vanwege de hygiëne vragen wij alle kinderen om zittend te plassen en om
meteen aan de groepsleerkracht te melden als er een ongelukje op de wc
was. Dit kan zowel een eigen ongelukje zijn als de wc vies aantreffen. Wilt
u dit thuis ook met uw kind bespreken?
Sint Maarten
Op vrijdag 5 november gaan wij in alle kleutergroepen een lampion
knutselen. Hiervoor is ouderhulp hard nodig 😉. Graag aanmelden via de
eigen groepsleerkracht. Wilt u uw kind op maandag 8 november een
werkend lampje, met werkende batterijen, voorzien van naam (!)
meegeven naar school? Dan kunnen wij de Sint Maartenliedjes hier met
lampion oefenen. Op donderdagmiddag 11 november geven wij ze weer
mee naar huis.
Jenaplan
Zoals eerder al aangegeven zijn wij dit schooljaar gestart met mooie
plannen om ons jenaplanonderwijs nog verder te verdiepen. Wij zijn heel
blij dat de door ons bestelde banken, voor de vaste kring, dinsdag 9
november worden geleverd. Vanwege een (nationaal) tekort aan
spaanplaten liet de levering op zich wachten.
Fijn weekend!
Marion, Marja, Rachida, Cathérine, Romea, Jannie, Mylène, Rosa en
Yvonne

