Geachte ouders/verzorgers,

Nieuwsbrief 2021-2022: Nummer 9

Agenda
Maandag 24 januari t/m vrijdag 28 januari
-Toetsweek Cito LOVS
Vrijdag 4 februari
-Studiedag team
-Nieuwsbrief 10 wordt verstuurd
Zet alvast in uw agenda
Maandag 7 februari
-Studiedag team
Maandag 14 februari
-Rapporten mee

Het kalenderjaar 2022 is alweer even onderweg. Gelukkig konden we vorige week maandag onze deuren weer openen voor onze kinderen. Zoals u vanuit de media vast gehoord heeft is het nog wel een erg kwetsbare situatie. Met de huidige richtlijnen rondom quarantaines kan het snel zo zijn dat er groepen weer thuis moeten blijven en afstandsonderwijs krijgen. Op het ogenblik zijn al onze groepen nog open, maar dit kan
natuurlijk iedere dag veranderen. We informeren u via Parro indien nodig wanneer er
sprake is van positieve besmettingen. Ook houden we u via die weg op de hoogte wanneer er eventuele wijzigingen zijn in protocollen.
Op het ogenblik zijn de quarantaine regels voor groepen als volgt (bron GGD):
-1 of 2 besmette kinderen in een groep/klas. De groep/klas en medewerker hoeven
niet in quarantaine. Ook niet als er nauw contact is geweest. U ontvangt in dit geval wel
een bericht via Parro.
-3 of meer besmette kinderen in een groep/klas. In principe moet de groep/klas in
quarantaine, omdat er dan zeer waarschijnlijk overdracht in de klas heeft plaatsvonden.
U vindt de laatste beslisboom voor het PO en kinderopvang vindt u via deze link:
https://www.boink.info/beslisboom

Schoolafspraken:
-Na de kerstvakantie staat de afspraak:
“ We zijn zuinig op elkaars spullen” centraal. De
week erna is dat “We praten met elkaar als er
iets is.”

Bijlagen:
-Jaarkalender 2021-2022

Atelier ronde 2
Omdat we op het ogenblik vanwege de coronaprotocollen nog steeds in eigen cohorten
moeten werken zijn we genoodzaakt atelier ronde 2 te annuleren. We hopen dat de
geplande ronde 3 dit schooljaar nog wel kan plaatsvinden. We houden u daarover op de
hoogte.
Filmpjes van het atelier
Mocht u de filmpjes ter afsluiting van de laatste ronde gemist hebben. Hier nog een
keertje ter informatie. De filmpjes worden over twee weken weer verwijderd.
Veel kijkplezier.
-Atelier onderbouw
-Atelier bovenbouw
-Stop motion animatiefilmpjes (is een van de ateliers in de bovenbouw)
Leerlingenraad kiest speeltoestel
Bij de plaatsing van het extra lokaal op het schoolplein is het klimtoestel wat daar stond
verwijderd. Destijds gaven we al aan dat we een nieuw toestel zouden gaan plaatsen op
het voorplein (grasveld). Inmiddels heeft onze ‘leerlingenraad’ voor de kerstvakantie uit
vier geselecteerde speeltoestellen twee toestellen gekozen en voorgelegd aan kinderen
uit de onderbouw groepen. Hieruit is 1 speeltoestel gekozen die we voornemens zijn te
gaan plaatsen op het grasveldje aan de voorkant van ons IKC. Het is een speelhuisje met
verschillende klim en klautermogelijkheden (zie foto’s).
We streven ernaar het toestel voor de meivakantie te plaatsen. Of dat gaat lukken is nog
wel afhankelijk van de leverancier en aannemer die het toestel zal plaatsen. Het toestel
wordt mede bekostigd door onze oudercommissie.
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Opbrengst Jantje Beton loterij
De opbrengst van de Jantje beton loterij was dit schooljaar €976,50 euro. Wederom een super
mooie opbrengst die we kunnen besteden aan onze kinderen. Heel veel dank aan alle kinderen die
de lootjes verkocht hebben. Deze opbrengst wordt onder andere besteed aan buitenspeelmateriaal.
Hierbij wordt onze leerlingenraad betrokken.

Cito lovs toetsen
De komende weken worden de Cito LVS toetsen weer afgenomen. Dit zijn toetsen in het kader van
ons leerlingvolgsysteem. Deze toetsen gebruiken we onder andere om te kijken hoe de ontwikkeling
van de schoolvaardigheden van uw zoon/dochter verloopt.
Het kan zijn dat uw zoon/dochter een toets mist tijdens de toetsperiode door afwezigheid. Na de
toetsweken inventariseren wij binnen school welke kinderen dit zijn en zorgen ervoor dat zij deze
toets(en) op een rustig moment kunnen inhalen.
De rode loper gaat uit!
periode van 22 januari t/m 6 februari
Deze periode starten Sasja Kollen, Sepp Gerretzen, Piya Behary, Bob Kluitman, Joah Gerritsen, Trey
Schapink, Sam Schilling en Semmy Supusepa in de instroomgroep.
In onze peutergroep zijn James Bosmann, Sara Dahm, Jonas Bisselink, Mace Grasdijk, Cato Degen en
Nayèli Deyani Misidjan gestart.
We wensen deze kinderen een leerzame tijd én heel veel plezier bij ons op het IKC. De rode loper
en het warme welkom gelden natuurlijk ook voor de ouders/verzorgers van deze kinderen.
Namens het team wens ik u een heel fijn weekend,
Hartelijke groet,
Stefan de Jonge
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Jarigen 22-01-2022 t/m 04-02-2022
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Nikki Reijmer
Finn Aalders
Femke Verhoef
Kate van der Ven
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Mirre te Witt
Sem Storteboom
Vajèn te Velthuis
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