Nieuwsbrief 10 3 november 2021

Corona nieuws
Naar aanleiding van de persconferentie zijn er voor het basisonderwijs nog geen nieuwe
richtlijnen. Wel willen we u wijzen op de volgende belangrijke aandachtspunten:
*

Volwassenen houden 1,5 m afstand van elkaar

*
Ouders komen de school binnen op de dag dat zij volgens het onderstaande
rooster in de klas mogen kijken:
Groep 1-2AB: maandag
Groep 1-2C: dinsdag
Groep 3: woensdag
Groep 4: donderdag
Groep 5: vrijdag
Groep 6: maandag
Groep 6/7: dinsdag
Groep 8: woensdag
Zodra de richtlijnen voor het onderwijs veranderen, krijgt u bericht via deze nieuwsbrief.

Het project in de klas.
Zoals we vorige week in deze nieuwsbrief al lieten weten, zijn alle groepen deze week begonnen met
het project. Het is geweldig om te zien hoe enthousiast de kinderen (en de leerkrachten) zijn en hoe
de kinderen enorm hun best doen. Er is een politieke partij opgericht in groep 5, in groep 6/7 en 8
wordt er gedebatteerd en in groep 6 van meester Remko is er op de wereldkaart aangegeven waar
de kinderen vandaan komen. In groep 3 en 4 wordt er gewerkt rondom media, handel en consumptie
en in de groepen 1 en 2 is er een bakkerswinkel waar begrippen als geld en handel aan bod komen. U
zult via de Parro app vast nog meer informatie krijgen de komende weken. Het is leuk als u met uw
kind af en toe praat over wat er in de groep gebeurt.

Taalles voor ouders.
Deze week is de taalles voor ouders van start gegaan.
Er zijn nu 12 ouders die hieraan meedoen. De taalles is vooral gericht op ouders van de basisschool.
Er komen onderwerpen aan bod als: praten met de leerkracht, leren op school en thuis en
meehelpen op school.
Wilt u ook meedoen, dan kunt u zich bij de leerkracht van uw kind opgeven voor de volgende cursus
die waarschijnlijk in februari van start zal gaan.

