Nieuwsbrief 26 16 maart 2022
Bijna geen coronamaatregelen meer.
De laatste zelftesten worden deze week nog uitgedeeld aan de kinderen van groep 6, 7 en 8,
maar preventief testen hoeft niet meer. Wel graag thuis testen bij klachten.

Ouders in de school.
Wat fijn dat ouders weer in school welkom zijn.
In verband met de drukte in de beneden gang, is er een rooster met de dagen waarop u
welkom bent om uw kind in de klas te brengen.
Volgende week leest u in deze nieuwsbrief wanneer we deze maatregel weer afschaffen.
Dit is het rooster:
Groep 1 /2 A
Groep 1 /2 B
Groep 1 /2 C
Groep 3

Maandag en vrijdag.
Dinsdag en donderdag.
Dinsdag en donderdag
Maandag en woensdag

Ingang via de witte nooddeur.
Ingang via de witte nooddeur.
Hoofdingang
Hoofdingang

Inzamelen van
kinderkleding
In de hal van de school staat een doos waar
kinderkleding ingeleverd kan worden.
Alle kleding van goede kwaliteit is welkom.
De kinderkleding kan tot 24 maart ingeleverd
worden..
Op 30 maart is er een kledingruilfeest in het
Wennerpand waar ieder kind een nieuwe outfit kan
scoren.
Mocht er zoveel kleding worden ingezameld dat er
kleding overblijft, dan wordt er alsnog voor gezorgd
dat de kleding op een goede plek terechtkomt
Afval the Game is een project van de Kleine
Ambassade in opdracht van Irado en de Gemeente
Schiedam.

Start ouderkamer.
Maandag 14 maart is de ouderkamer van start gegaan. Er was al een aantal enthousiaste
ouders, maar er zijn nog meer ouders welkom. Iedere maandag start de ouderkamer om
9.00 uur .
In de ouderkamer:
•
•
•
•
•

Worden ouders geïnformeerd over het opvoedings- en onderwijsondersteunend
gedrag
Praten ouders met elkaar over de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen en
delen ervaringen
Worden ouders gestimuleerd om deel te nemen aan activiteiten op school
Krijgen ouders informatie over school en de Nederlandse taalles
Worden informatiebijeenkomsten en workshops met professionals georganiseerd op
het gebied van onderwijs en opvoeding, zoals een diëtist, logopedist of
gezinsspecialist

Gymmen
De kinderen gymmen in gymkleding. Dit betekent in een sportbroekje, shirt en gymschoenen
(niet met zwarte zolen). Na de gym wordt er nog niet gedoucht. Helpt u uw kind eraan
herinneren dat zij de juiste kleding en (passende) schoenen meenemen?

Gemeenteraadsverkiezing, ook kinderen tellen mee
Vorige week zijn de groepen 6/7 en 8 zich gaan verdiepen in de gemeenteraadsverkiezingen.
Hoe dat werkt, werd op een begrijpelijke manier uitgelegd in de verkiezingskrant. De
kinderen hebben de stemwijzer ingevuld waardoor ze steeds meer inzicht kregen in wat een
partij doet en welke partij past bij hen zelf. Vandaag zijn de kinderen gaan stemmen met
behulp van een echt stembiljet. Zo hebben zij ervaren dat het belangrijk is dat ze in een
democratie al op jonge leeftijd leren hoe je kunt meedenken en meedoen. Donderdag wordt
de uitslag bekend gemaakt en weten we in welke politieke partij de kinderen van Schiedam
het meest vertrouwen hebben.

