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 Nieuwsbrief   

   

   

Datum: 27 november 2020           Nummer: 13 

Agenda 

Donderdag 3 december  de groepen 5 tot en met 8 nemen hun surprise mee naar school 

Vrijdag 4 december  ochtend: bezoek van Sint aan onze school 

     middag: alle groepen 1 tot en met 8 vrij! 

 

Terugblik op de afgelopen week 

We hadden deze week met enorm veel uitval van leerkrachten te maken. Dit was, wat dat betreft, met stip de ergste week sinds 

de zomervakantie. Het was zoveel dat het echt niet meer lukte om alle groepen te bemensen. Ook de vervangingspools boden 

geen soelaas. Hieronder het overzicht, het is een hele lijst geworden: 

Juf Saskia (groep 4b) is de hele week vervangen door juf Liesbeth, juf Maaike nam daarom op dinsdag groep 1/2c onder haar 

hoede. 

Juf Gerda (groep 4a) was woensdag 25 november afwezig, zij is vervangen door juf Ingrid. Juf Jordy (groep 8b) was donderdag 

afwezig. Het is ons niet gelukt daarvoor vervanging te vinden, groep 8b heeft die dag thuis gewerkt.  

Juf Anita en juf Magreet moesten zich dinsdag voor resp 1 dag en 2 dagen ziek melden. Voor hen was geen vervanging nodig, 

maar we misten wel de extra ondersteuning die zij geven. Juf Gerda Paauw moest zich woensdag ziek melden. 

Dinsdagavond werd duidelijk dat juf Lotte in quarantaine moest. Juf Silvia heeft op woensdag de groep onder haar hoede 

genomen, Constructor kwam daardoor te vervallen. Groep 7a heeft donderdag thuis gewerkt. We verdelen het thuiswerken 

zoveel mogelijk over de groepen, daarom heeft groep 8a vrijdag thuisgewerkt zodat meester Albert in groep 7a kon invallen. 

We duimen dat het volgende week beter zal zijn zodat alle groepen zoveel mogelijk met hun eigen leerkracht(en) naar het 

Sinterklaasfeest kunnen toeleven.  

 

Geen Pokemon-kaarten meer meenemen naar school 

Helaas hebben we de afgelopen dagen in toenemende mate te  maken met vervelende situaties rondom de Pokemon-kaarten. Dat 

brengt verdriet en veel ruzies met zich mee. De Japanse monstertjes laten de gemoederen te hoog oplaaien. We hebben daarom 

moeten besluiten dat we de kaarten op school niet meer willen zien. Wilt u er op toezien dat de kinderen de kaarten thuis laten? 

 

De Kwinkles in de week van 30 november tot en met 4 december: Kwaliteiten van de ander 

Kwink van de week:  

Onderbouw            Middenbouw            
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Bovenbouw  

 
 

Trefwoord in de week van 30 november tot en met 4 december 

Onderbouw: Ik pas me aan 

Deze week oefenen de kinderen om af te stemmen, bijvoorbeeld op een ritme. Lukt het na-klappen? Ze merken dat het soms 

moeilijk is iets nieuws te leren. Tongbrekers zijn daar een bekend voorbeeld van. 

Als kinderen samen dansen kunnen ze veel plezier beleven als ze zich afstemmen op de muziek en op elkaar. Dat gaan ze deze 

week ervaren.  

    
 

Midden- en bovenbouw: Lastige vragen bij aanpassen 

Aanpassen doe je niet zomaar even. Het vraagt iets van je. Daar kun je een aantal vragen bij stellen. Over die vragen gaat het 

deze week. 

In de Bijbelverhalen gaan Ruth en Boaz trouwen. Hun geluk wordt bekroond met de geboorte van een zoon, Obed. Voor het eerst 

sinds lange tijd kan Noomi weer lachen. 

 


