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Corona
De cijfers lopen weer op.
Volgende week dinsdag 2 november is er weer een persconferentie. U hoort daarna zo snel
mogelijk van ons of dit gevolgen heeft voor school.
Deze week kunnen de informatieavonden van groep 1/2 en 3 doorgaan.
Volgende week hoopten we ouders uit te nodigen bij een activiteit in de klas. Dat durven we
nu niet nog niet aan, omdat de afstand dan niet gegarandeerd kan worden en we niet willen
dat er per ongeluk besmettingen plaatsvinden en kinderen wéér thuiszitten.
We hopen op uw begrip!

Schoolfotograaf.
Op woensdag 27 oktober is de schoolfotograaf op school geweest.
Alles is goed verlopen en binnenkort hoort u meer over hoe u de foto’s kunt bestellen.

Squid game
We merken dat kinderen -ook heel jonge kinderen- de serie squid game naspelen.
Kinderen kijken soms, als ouders het niet weten, op youtube of met een grote zus/broer.
Squid game is zeer gewelddadig en daarom voor mensen van 16 jaar en ouder.
Op school tolereren we geen geweld, ook niet in de vorm van een spelletje.
Daarom vinden wij het niet goed als squid game wordt nagespeeld.
Door veel naar geweld te kijken leren de hersenen van het jonge kind dat geweld 'gewoon'
is. Dat is niet goed, daarom zijn de leeftijdsclassificaties.
Praat u alstublieft met uw kind en weet wat ze online doen.

Gratis water tappen op straat.
Op vrijdag 5 november wordt er op het kleuterplein een openbaar drinkwatertappunt geïnstalleerd.
Zo kan iedereen gemakkelijk tijdens het buitenspelen, fietsen, wandelen of hardlopen een
waterflesje gratis met vers kraanwater vullen. Door het gebruik van deze tappunten, die op heel veel

plaatsen in Nederland staan, wordt de hoeveelheid plastic afval minder en het is een gezonde manier
om de dorst te lessen. Een mooie aanwinst voor de school en voor de buurt.

Studiedag.
Vrijdag 15 november hadden de juffen en meesters een studiedag die vooral ging over
samenwerking en communicatie. Fijn om dit met elkaar te doen.

NKC. (Nederlands Kennis Curriculum)
Vanaf maandag 1 november wordt er in alle groepen vijf weken lang gewerkt aan een thema. Binnen
dit thema zullen o.a de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, topografie en begrijpend lezen
geïntegreerd worden aangeboden zodat de kinderen kennis opdoen via verschillende invalshoeken.
Uit onderzoek is gebleken dat deze manier van aanbieden ervoor zorgt dat kinderen de lesstof beter
tot zich nemen en onthouden. U zult ongetwijfeld van uw kind hier meer over gaan horen.
Via onderstaande link een krantenartikel over NKC.
https://www.volkskrant.nl/ws-bf6e6f4d

