Nieuwsbrief 10, schooljaar 2021/2022.
Nieuwerkerk.

Datum: 28 jan. 2022.

Beste ouders/verzorgers,
Bij deze de 10e nieuwsbrief van het schooljaar 2021/2022.
De volgende nieuwsbrief volgt op vrijdag 11 februari 2022.
Verjaardagen:
4 februari
5 februari
6 februari

Ariane van den Broek gr. 3
Kaithlynn Sprinkhuizen gr. 8
Yara van Strien gr. 4

Algemeen.
Corona update maatregelen enz.
Gelukkig zijn de meeste kinderen weer op school sinds afgelopen maandag. Maar inmiddels merken we ook
op school dat Corona niet weg is en dat we er nog mee om moeten gaan.
Waar moeten we verder rekening mee houden?
De afgelopen week meldden we al dat de quarantaine regels versoepeld zijn enz. Verder geeft het nieuwe
protocol nog “geen wijzigingen” m.b.t bijv. ouders in de school, pauzetijden of activiteiten met de
groepen. Vooralsnog houden we het op school dus hetzelfde georganiseerd als dat we momenteel doen.
Wat is wel anders….
Oplopende en blijvende besmettingen…
We merken dat de kinderen die positief besmet zijn geweest, langzaam weer terugkomen, maar dat
anderen weer besmet raken. In de afgelopen dagen hebben we ook weer een aantal meldingen ontvangen.
Qua leerkrachten valt het nog mee, maar bij uitval geldt… we merken dat vervanging krijgen op dit
moment erg lastig is. We proberen dit zo goed mogelijk op te vangen.
Natuurlijk was het te verwachten dat de besmettingen zouden blijven/oplopen, na de nieuwe
maatregelen vanuit de overheid.
We vragen van u wederom alertheid en doe bij twijfel een zelftest. Licht de school in bij een
positieve test. Wanneer u twijfelt, is het verstandig contact op te nemen met de GGD.
Parro app voor ouders/verzorgers.
2 weken geleden kondigden we aan dat we gebruik gaan maken van de Parro app.
Inmiddels heeft iedereen waarschijnlijk wel de tijd gevonden om de app te installeren enz.
Dat betekent dat we de komende periode er mee aan de slag gaan. U kunt dus vanaf heden ook
berichten ontvangen op de Parro app.
Soms zijn deze voor alle groepen en ouders, dan weer groep specifiek. Ook kan het zijn dat u
via Parro 1 op 1 gaat communiceren met de leerkracht.
Net als voor u, is dit voor ons een nieuw gebruiksmiddel. Dus houdt er rekening mee dat er
misschien wel eens iets niet gelijk goed gaat. Succes allemaal met het gebruik.
Rapporten, rapport , komende periode!
De rapporten komen er aan, maar door de “corona perikelen” zijn we als team in overleg met elkaar, hoe
we dat voor het komende 1e rapport gaan doen. Er moet ook best veel getoetst worden enz.. Maar door de
afwezigheid van veel kinderen, het wel/niet naar school gaan enz. Overwegen we enkele aanpassingen.
Meer daarover in de nieuwsbrief van 11 februari aanstaande.
Groep 1-2.
Mooie sneeuwmannen hangen inmiddels voor het raam.
De letter “r” hebben we verruild met de letter ”l” van Loeloe. We hebben gezien in hoeveel woorden de
l voorkomt.

We hebben schaduwen gemaakt op het bord met een zaklamp en de kinderen zijn ze aan het natekenen.
Van juf Cherinda hebben we een mail gehad en daardoor konden we kijken naar “Heertje en meneertje.”
Daarnaast zijn we bezig geweest met rijmen, versjes en terugtellen.
Wat komt er voor een getal bijv. 8. Ook hebben we voorgelezen uit winterboeken en heerlijk meloen
gegeten. De kinderen konden zien hoe popcorn gemaakt wordt. Dat ging goed, alleen het ging iets te
snel , daardoor brandde het aan konden we het jammer genoeg niet proeven. Tot slot onderaan nog wat
foto’s in de link.
Groep 3-4.
Inmiddels zijn we weer redelijk compleet, maar wat een lege klas hadden we deze weken.
In ieder groepje waren er wel een paar afwezig. Juf Gwen moest ook thuisblijven omdat ze besmet was
geraakt, dat vond ze heel jammer. Hopelijk zien we haar weer snel.
Voor de kinderen die thuis moesten blijven een complimentje hoor, jullie hebben goed je best
gedaan. We konden zien dat jullie goed gewerkt hebben, ook al was je (een beetje) ziek! Maar heel fijn
om iedereen weer te zien op zijn of haar plekje in onze groep.
We hebben de normale lessen gedaan en lekker veel buiten gespeeld, met materiaal uit de gymzaal,
hoepels, badminton, tennis enz. Zo hadden we ook plezier en er zijn ware trucs en bijna
circuskunsten geleerd!
In onze groep hangt sinds kort een grote poster met letters en lettergroepen. Dit is handig om de
combinaties van bijvoorbeeld aai- ooi- oei goed te leren.
Groep 3 heeft deze week alle letters geleerd van de methode veilig leren lezen, het bord
zit vol. Daarom is de nieuwe poster zo handig, dit is er een vervolg op.
We hebben gekozen voor de methode van Pi- Spello om de lastige spellingproblemen
uit te leggen. Kinderen die zelf naar de praktijk van Pi-Spello gaan zullen dit wel
herkennen. Zij krijgen lessen op school van een begeleider van deze praktijk.
Donderdag 3 februari wordt de tafel van 2 getoetst en moeten blz. 5 en 6 gemaakt
zijn in het huiswerkboek.
Afgelopen week hebben weer verschillende kinderen hun zwemdiploma gehaald; gefeliciteerd allemaal!!
Groep 5-6.
Wat fijn dat we deze week weer terug naar school konden! Veel kinderen en de juf waren vorige week
positief getest op Corona.
Daardoor moesten we weer thuis op Snappet aan de gang. Bij deze: complimenten voor de kinderen
en de ouders. Er is goed gewerkt deze week.
Fijn om te merken dat, op deze manier, toch zoveel mogelijk door kan gaan.
Let op: as. maandag hebben wij een studiedag. De kinderen hebben dan een vrije dag.
Volgende week beginnen we ook met het afnemen van de Cito-toetsen. Hopelijk is iedereen dan weer op
school.
Het thema "kunst met een K" is leuk om te volgen en erg leerzaam. We hebben ook veel boeken over dit
onderwerp bij de schoolbibliotheek geleend.
Zoals afgesproken hebben de leerlingen uit groep 5 hun tafelschrift mee naar huis. Wilt u opletten dat
de blz. thuis gemaakt worden en elke woensdag mee terug naar school komen?
Groep 7-8.
Werkstukken
Deze week hebben we in de klas besproken dat het werkstuk op donderdag 17 maart moet worden
ingeleverd. Eerder mag natuurlijk ook! Het werkstuk mag geprint worden, maar het kan ook gemaild
worden of op een USB-stick ingeleverd worden.
Volgende week krijgen de kinderen nog een blad met informatie over het werkstuk en daar zit ook het
beoordelingsformulier bij.
Eén van de belangrijkste punten is het schrijven in eigen woorden (en dat is ook meestal het
moeilijkst). Het is niet de bedoeling dat de kinderen gaan “knippen en plakken” uit informatie op
websites of uit boeken, maar ze moeten proberen om er een nieuw stukje tekst van te maken. Dit
wordt ook regelmatig geoefend tijdens de taallessen.
Later in het jaar (mei/juni) hebben we ook nog presentaties (spreekbeurten). Ze mogen hiervoor ook het
onderwerp van het werkstuk gebruiken!
Belangrijke data:
- Maandag 31 januari: Studiedag gehele team; leerlingen vrij
- Vrijdag 11 febr. Nieuwsbrief 11
Foto’s:
- Groep 1/2: https://myalbum.com/album/8sVnxXPq2aVd99
Ook interessant of leuk om te gaan doen voor de kinderen!
Deze keer geen bijlagen.

