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Agenda
20 februari
20 t/m 28 februari
2 maart
3 maart
4 en 9 maart

Oud papier (zie bericht verderop in deze nieuwsbrief!)
Voorjaarsvakantie
Rapporten mee naar huis
Vergadering MR / SK (online)
Kwartiergesprekken (online)

Weer les op school!
Wat zijn we blij dat de school weer open is! De kinderen hebben elkaar duidelijk gemist. En wij hebben
de kinderen uiteraard ook gemist. Via de digitale weg contact hebben is beter dan geen contact, maar
het is toch het meest fijn wanneer we de kinderen ‘gewoon’ op school hebben.
U heeft vorige week informatie ontvangen over de geldende maatregelen nu de school weer open is.
Ook heeft u via de mail de vernieuwde beslisboom ontvangen. Wij doen ons uiterste best om zo helder
mogelijk te communiceren. Mocht u desondanks nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op
met school.
Dat de basisscholen en kinderopvang weer open zijn, vraagt ook om uw medewerking. Wanneer uw
kind klachten heeft of iemand binnen uw directe kring heeft koorts en/of een positieve testuitslag, meld
uw kind dan af voor school. Alleen samen kunnen we voorkomen dat hele groepen (of de hele school),
inclusief leerkrachten preventief in quarantaine moeten. Volg de richtlijnen van het RIVM op!

Onze jarigen
19 februari
22 februari
27 februari
1 maart
2 maart

David Buitendijk (groep 4)
Elise Luitjens (groep 1)
Luuk Reurink (groep 5)
Kimi Koek (groep 1)
Keet Kuilder (groep 5)

Spelen op het plein voor en na schooltijd
Wij vinden het heel begrijpelijk dat de kinderen graag op het schoolplein spelen, voor en na schooltijd,
en uiteraard gunnen wij ze dit ook van harte, zeker met de sneeuw die er nu ligt. Vanwege de geldende
maatregelen is het echter wel zo, dat er op schooldagen voor schooltijd niet op het schoolterrein
gespeeld mag worden. Zoals aangegeven, mogen de kinderen vanaf 8.20 uur op school komen, waar ze
meteen naar binnen gaan.
Wanneer school uitgaat, gaan de kinderen eerst naar huis. Vanuit school mogen wij, gezien de geldende
maatregelen, de kinderen niet op het schoolterrein laten blijven om te spelen, omdat kinderen van
verschillende groepen dan mengen. Of er later op een dag kinderen terug naar het schoolterrein komen
om te spelen, is iets wat u zelf met uw kind afspreekt. Buiten de schooltijden om is het schoolterrein vrij
toegankelijk. Het lijkt enigszins dubbel, maar als school moeten wij ons aan de richtlijnen houden. Wij
rekenen op uw begrip.

Oud papier
Area heeft laten weten dat het op 20 februari niet mogelijk is om oud papier langs de deuren te gaan
ophalen. Om deze reden zal er op zaterdag 20 februari van 9 tot 1 uur een (onbemande) vrachtwagen
op het parkeerterrein bij sporthal Broekveld staan. Daar kunt u uw oud papier zelf inleveren.

Aanpassingen jaarkalender
I.v.m. de geldende maatregelen (groepen mogen niet mengen) en de te beperkte tijd die er op dit
moment is om ‘Fontein got talent’ goed te kunnen voorbereiden, hebben we besloten deze activiteit te
verplaatsen. Een nieuwe datum moeten we nog prikken.

Rapporten en kwartiergesprekken
Na de voorjaarsvakantie krijgen de kinderen van de groepen 1 t/m 7 het rapport mee naar huis. Op
donderdag 4 en dinsdag 9 maart vinden de kwartiergesprekken plaats. Deze gesprekken zullen online
gevoerd worden. U hoort binnenkort op welke datum en tijdstip het gesprek met u / uw kind gepland
staat.
Anders dan andere schooljaren, zijn de M-toetsen niet afgenomen (normaal gesproken eind januari). U
heeft hier gisteren via de mail bericht over ontvangen. Doordat de kinderen van de kerstvakantie tot
deze week alleen onderwijs op afstand hebben gevolgd, vinden wij dat wij van de kinderen nu niet
kunnen vragen om meteen allerlei toetsen te maken. De focus ligt vooral op het welbevinden van de
kinderen. Uiteraard pakken we ook de leerstof weer op. De komende weken zullen wij ervaren waar uw
kind in de leerstofplanning zit en waar we dit weer verder gaan uitbouwen.

Peuterspetters
Vandaag is peuterspeelzaal Peuterspetters officieel van start gegaan! Lyno, Maud, Vince en Wiet
hebben het nieuw ingerichte lokaal in gebruik genomen, samen met juf Janny en juf Sanne. We hadden
graag een feestelijke opening willen organiseren, maar die stellen we i.v.m. de geldende richtlijnen nog
even uit. We vinden het ontzettend fijn dat ook de peuters weer bij ons komen spelen! Bij ‘nieuws uit
de groepen’ ziet u een aantal foto’s van onze Peuterspetters.
Bent of kent u een ouder / verzorger van een peuter tussen 2 en 4 jaar? Lyno, Maud, Vince en Wiet
vinden het heel gezellig wanneer er nog meer speelkameraadjes bijkomen! Peuterspetters is
momenteel geopend op woensdag- en vrijdagochtend van half 9 tot 12 uur (uitgezonderd
schoolvakanties).

Trefwoord
Voor de levensbeschouwelijke vorming gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we
naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten,
gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’
verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde. In de
nieuwsbrief vermelden we telkens wat het thema van Trefwoord in de betreffende weken is.

Voor week 7 t/m 10 is het thema: Voelen
Inhoud: Invoelen en aanvoelen, aanraken of mijden. Gevoel of verstand volgen. Grenzen aanvoelen,
nabijheid of afstand.
Bijbel: Jezus wordt geraakt door mensen (Matteüs 9); Kinderen bij Jezus (Matteüs 19, 13-15); Tien
melaatse mannen (Lucas 17, 11-19); Iemand genezen op sabbat (Matteüs 12, 9); De blindgeborene
(Johannes 9); Een vrouw uit het buitenland (Matteüs 15, 21-28).

Nieuws van derden


Vanuit de bibliotheek ontvingen we drie bestanden. Zie hiervoor de bijlagen bij de nieuwsbrief

Nieuws uit de groepen
Bij iedere nieuwsbrief vindt u een bijdrage van één van de groepen. Vandaag een foto-impressie van de
eerste dag in het nieuwe lokaal van Peuterspetters.
De nieuwsbrief verschijnt iedere twee weken. I.v.m. de voorjaarsvakantie verschijnt de
eerstvolgende nieuwsbrief op woensdag 3 maart

PEUTERSPETTERS

