Nieuwsbrief 5 21 september 2022
Corona
Vanuit het ministerie zijn scholen gevraagd zelf plannen te maken voor wanneer er weer
meer corona komt. Deze plannen zijn weergegeven in vier fasen. In de bijlage worden de
fasen uitgelegd. Op dit moment zijn we in fase 1 en zijn er weinig bijzonderheden.
Mocht u ondanks deze uitleg nog vragen of zorgen hebben, kunt u altijd een persoonlijk
gesprek aanvragen.

Leren op school
Op school wordt hard gewerkt en veel geleerd. Dat vraagt veel energie van de kinderen.
We merken steeds vaker vermoeidheid bij kinderen. Daardoor hebben ze minder energie
minder concentratie en dat is zonde voor het leren.
Om goed te kunnen leren zijn een aantal zaken belangrijk, waar u als ouder veel invloed op
heeft:
•
•
•

Goed uitgerust op school zijn:
Op internet is genoeg informatie te vinden. Om 7.00 uur op, betekent voor jonge
kinderen om 19.00 uur naar bed. In groep 8 is dat om 21.00 uiterlijk naar bed.
Op tijd naar bed, maakt het ook makkelijk om goed op tijd en uitgerust op school te
zijn èn de kinderen leren beter!

•
•

Op tijd op school:
Om 08.20 uur gaan de deuren open. Om 08.30 begint de les. Om 08.31 is uw kind dus
al te laat. Vanaf groep 4 wachten de kinderen dan op de gang, omdat de les anders
verstoord wordt voor de kinderen die wel op tijd waren.

•
•

Zaken geregeld:
Daarmee wordt bedoeld: spullen zoals eten, huiswerk, gymkleding mee naar school

•
•

Ontbijt en voeding
Wij merken op school dat de concentratie sterk afneemt na 09.00 bij kinderen die
niet ontbijten.
Ontbijt is erg belangrijk, laat uw kind hier alstublieft de tijd voor nemen.
Gezonde voeding zoals bruin brood, kaas, vleesbeleg, groente en wat fruit of noten
zijn het meest gezond voor het lijf en het leren.

•
•

Als uw kind op jonge leeftijd goede gewoontes aanleert, zal het een 'karaktereigenschap'
worden en dat is toch fijn: kinderen die op tijd zijn, uitgerust en gezond zijn, hebben betere
kansen.
Mocht u grote problemen hebben, zoals financiële problemen, laat u het dan weten aan school.

De temperatuur op school.
Het wordt buiten wat frisser en in de lokalen staan de ramen open om goed te kunnen ventileren.
Zorg dat uw kind een vest of trui bij zich heeft om aan te doen als het te koud wordt.

Contact opnemen.
Het komt nog wel eens voor dat een kind niet op school is en de leerkracht niet weet waar hij of zij is.
Wilt u ons op de hoogte brengen als uw kind ziek is of later komt? Geef ons ook uw juiste
telefoonnummer door. Het is vervelend voor uw kind maar ook voor ons als wij (bijvoorbeeld als uw
kind ziek wordt op school) een nummer bellen wat niet meer in gebruik is.

Privacy aanpassen.
Vanaf vandaag tot en met 6 oktober kun u de privacy weer aanpassen in Parro.
Ga naar Parro> instellingen> privacy-voorkeuren.
Wij krijgen heel graag toestemming voor het doorgeven van NCO- resultaten. Dit is het Nationaal
Corhortonderzoek (https://www.nationaalcohortonderzoek.nl/), waardoor wij inzicht krijgen in onze
resultaten en daardoor kunnen verbeteren. U merkt daar zelf verder niks van.

Eten en drinken in de pauzes.
In het ouderinformatieboekje heeft u het misschien al gelezen: Tijdens de pauze en lunch wordt
gezond gegeten en gedronken: groente, fruit of een boterham. Water, melk of eventueel
vruchtensap. Beperk het meenemen van plastic flesjes. Een drinkbeker kost minder plastic en kan op
school gevuld worden met water. Denk vooral aan iets wat gemakkelijk is om op te eten (zonder
teveel verpakkingsmateriaal) zoals een banaan of schijfjes komkommer of tomaatjes of een
mandarijn. Uw kind moet zelfstandig kunnen eten en drinken zonder hulp van de meester of juf. We
willen graag een gezonde school zijn en blijven en zullen de komende tijd weer extra letten op wat er
meegebracht wordt in de lunchtrommels.

Data ouderkamer
3/10 gezamenlijk
17/10 inloop
14/11 inloop
28/11 gezamenlijk
12/12 gezamenlijke afsluiting

Vakanties en vrije dagen in het nieuwe schooljaar 2022 – 2023
Vrijdag 21 oktober tot en met maandag 31 okt

-

Herfstvakantie

Vrijdag 23 december tot en met vrijdag 6 januari

-

Kerstvakantie

Maandag 20 febr. tot en met vrijdag 3 maart

-

Voorjaarsvakantie

Vrijdag 7 april tot en met maandag 10 april

-

Paas vakantie

Maandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei

-

Meivakantie

Donderdag 18 en vrijdag 19 mei

-

Hemelvaartsdag

Maandag 29 mei

-

Pinksteren

Woensdag 28 juni

-

Studiedag

Donderdag 6 juli

-

Studiedag

Vrijdag 7 juli tot en met vrijdag 18 augustus

-

Zomervakantie

-

