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De jarigen van de komende week
Thije, Silke, Yona, Ymre, Eline
Agenda
12 november
18 november
19 november
22 november
24 november
25 november
25 november

Muziekles groep 1-2
Muziekles blaasinstrumenten groep 5-6
Muziekles groep 1-2
Muziekles gitaar groep 7-8
Djembéles groep 3 en 4
Muziekles groep 1-2
Onder voorbehoud: Concert groep 1-8 ( 12.45 -13.45 uur)
NB: coronacheck verplicht
2 december
Surprisetentoonstelling
3 december
Sinterklaasfeest: alle leerlingen om 12 uur vrij
U kunt de activiteiten ook vinden in de kalender van de ouderapp.

Sint Maarten
Er zijn weer prachtige lampions geknutseld voor het
sfeervolle Sint Maartenfeest. In groepjes liepen de
leerlingen langs de deuren. Natuurlijk werd er na het
liedje snoep uitgedeeld. De rugzakjes raakten al snel
gevuld! Na afloop kwam ieder in school samen om te
genieten van heerlijk warme chocolademelk en een
koekje. In de ouderapp vindt u een aantal foto’s.
De oudste leerlingen zijn met de collectebus rond
gegaan. De opbrengst is dit jaar ook weer geweldig:
€508,44!!
Groep 8 heeft weer heel veel boodschappen ingezameld voor de Voedselbank. Zo langzamerhand
kunnen we spreken van een mooie Sint Maartentraditie! De Voedselbank was erg in haar nopjes met
alle boodschappen!
OV bedankt voor het helpen organiseren van dit sfeervolle traditionele feestje.

Sinterklaas
Komende zaterdag zal Sinterklaas weer in Nederland aankomen. Zoals wellicht bekend is, zal
Sinterklaas op vrijdag 3 december op bezoek komen in de groepen 1 t/m 4.

In de groepen 5 t/m 8 gaan de kinderen weer lootjes trekken. Dit hebben we gepland op maandag 15
november. Deze kinderen kunnen dus alvast nadenken over kleine cadeautjes tot € 4,-. Er wordt van
deze kinderen verwacht dat ze het cadeautje verpakken in een surprise en er een gedicht bij maken.

Corona
Helaas moeten wee weer eens corona vermelden op de weekinfo. Gelukkig valt het op onze school
tot nu toe erg mee. In andere scholen horen we al dat er meerdere leerlinge naar huis zijn gestuurd,
soms zelfs al hele klassen. Onze oudste leerlingen zijn natuurlijk een kwetsbare groep. Ze kunnen zich
niet laten inenten en gaan wel vaak al veel met leerlingen van het VO om. Een besmetting is dan zo
opgelopen.
Mochten er in een groep drie leerlingen afwezig zijn i.v.m. corona( positieve test) dan gaat de hele
klas naar huis in quarantaine.
Van belang is dat u uw kind met corona-achtige klachten laat testen bij de GGD. Een zelftest is niet
betrouwbaar als er klachten zijn. In de beslisboom, die onlangs via de ouderapp is verstuurd, kunt u
via een stappenplan zien of uw kind naar school mag of dat er getest moet worden.
Voor meer informatie over bijvoorbeeld hoe om te gaan met nauwe contacten en corona verwijs ik u
naar de volgende website: https://lci.rivm.nl/covid-19-nauwe-contacten

Klankbordgroep
Maandagavond kwam de klankbordgroep voor het eerst samen. Deze bestaat nu uit 3 ouders en de
directeur. De punten onderwijs, communicatie en veiligheid zijn vaste agendapunten en daarnaast
kunnen ouders zaken aandragen. Margriet heeft o.a. verteld over de Tjongersprongen en het nieuwe
lespakket "Go" voor wereldoriëntatie. Ook kwamen de ouder app en de Covidmaatregelen aanbod.
Het zou fijn zijn als zich nog enkele ouders aanmelden voor de klankbordgroep, volgende
bijeenkomst is in februari.

Protestantse gemeente Olde - en
Nijeberkoop.
We gaan in 2021 een alternatief kinderkerstfeest organiseren.
We gaan een kerstfilm opnemen!! Hiervoor zoeken we
acteurs/actrices voor de kinderkerstfilm. In de week van 22 t/m
28 november worden de scenes opgenomen. Er wordt nog
contact met u opgenomen wanneer de scenes zullen
plaatsvinden. Tijdens de opnames is er begeleiding en evt.
vervoer kan geregeld worden. De opnames worden openbaar
gemaakt, hiervoor zal uw toestemming gevraagd worden. De
première zal zijn op zondag 19 december 2021 en wordt u voor
uitgenodigd.
Wilt u uw kind(eren) opgeven voor dinsdag 16 november 2021 bij m_keuning@hotmail.com

Wie wil visjes?
Mijn buurvrouw liet me haar aquarium zien. Daar zwommen heel veel
kleine zwarte visjes in: black molly ‘s. Het waren er veel te veel voor zo’n
kleine ruimte maar ja, zo gaat dat met levend barende visjes. “Wat moet
ik ermee?”, vroeg ze mij. Ik dacht meteen aan de kinderen van school.
Daarom vraag ik jullie: Zijn er kinderen die graag wat visjes willen hebben?
Dat mag! Maar dan moet je het wel eerst thuis vragen. Je hebt een aquarium nodig want ze moeten
natuurlijk wel lekker kunnen zwemmen. Als je belangstelling hebt, mag je me een berichtje sturen
cobikoning@hotmail.com of bellen 06-11228315
Hartelijke groet,
Cobi Koning

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 18 november 2021

