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Agenda:
Week 40

Week 41

Deze week
Maandag
Woensdag

28 sep
30 sep

Startgesprekken gr 1-7
GMR-vergadering
Opening Kinderboekenweek “En toen?”

Maandag
Dinsdag

05 okt
06 okt

Gr 1-4 VRIJ (OB)
Gr 1-8 VRIJ (Studiedag)

Week 42

-

Week 43

Herfstvakantie van zaterdag 17 t/m zondag 25 oktober 2020

Week 44

Dinsdag

27 okt

18.00 Inloopavond (gaat zeer waarschijnlijk niet door i.v.m. Corona)

Coronanieuws
Corona houdt ons nog steeds in de greep. Wij blijven de richtlijnen van het
RIVM volgen. De richtlijnen zijn voor basisschoolleerlingen versoepeld en
dat houdt in dat uw kinderen, als ze verkouden zijn, gewoon naar school
mogen. Bij koorts en erg veel hoesten, blijven kinderen wel thuis.
Het blijft belangrijk om goed te ventileren. In de klassen staan de ramen dan ook open. Nu het weer
kouder wordt, is dat soms best fris. We raden u daarom aan om uw kind een vest of iets dergelijks
mee te geven.
Ook krijgen onze leerkrachten voorrang bij het testen. Helaas is er ook een griepgolf, waardoor ook
deze voorrangslijnen erg druk zijn en er toch wachttijden ontstaan. De afgelopen week is het met veel
kunst en vliegwerk gelukkig wel weer gelukt om voor alle klassen vervangers te regelen.
Er is een nieuwe beslisboom om te bepalen of uw kind naar school kan gaan, zie bijlage.
Kinderboekenweek 2020 “En toen…”
Op 30 september is de Kinderboekenweek 2020 gestart. Deze dag hebben we gezamenlijk geopend
in de kegel met het liedje en bijbehorende dansje van Kinderen voor Kinderen. Groep 8 heeft dit op
het podium voorgedaan. Iedere groep heeft een mooi, nieuw voorleesboek aangeschaft.
Achter de schermen wordt ook al druk gewerkt aan de bibliotheek op school.
Tijdens de startgesprekken heeft u hiervoor een formulier ontvangen.

Kopij (tot donderdag 20.00) en aanmelden digitale weekbrief: Petra Schaap (graag via Mijn Schoolinfo)
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Fatih Cup
Afgelopen vrijdag hebben we met de groepen 5 t/m 8 de Fatih Cup gehouden.
Het was een mooie middag, waar er fijn samen gespeeld/gevoetbald werd en we veel
complimenten gehoord hebben. Wat een sportief gedrag hebben we toch gezien!
De leerkrachten hadden de moeilijke taak om het sportiefste team uit te kiezen,
dat dit jaar de Fatih Cup in ontvangst mocht nemen. Na overleg is Team K dit jaar
uitgekozen als winnaar van de Fatih Cup. Maar eigenlijk zijn alle leerlingen winnaars,
want wat hebben ze het allemaal goed gedaan!
Florian, Bas M., Berkay, Luna en Zofia gefeliciteerd met jullie prijs.
We vonden het fijn dat ook dit jaar de familie van Fatih aanwezig was,
om de prijs aan de winnaars te overhandigen.

De week tegen pesten!
Vorige week was “De week tegen pesten”. We hebben in de hele school gesproken over pesten en
wat je kan doen als je pest wordt. Leerlingen hebben verschillende activiteiten gedaan rond dit
onderwerp.
Een drietal leerlingen uit groep 7 schreef hier het volgende over:
Week tegen pesten!
Wat doen wij als school?
We praten er over, we maken posters, we spelen heldengames.
Hoe voelt het om gepest te worden?
Je voelt je kleiner dan de anderen.
Als je wordt gedwongen om mee te pesten doe niet mee!
Zorg goed voor elkaar!
Tip! Als je wordt gepest praat er over!
Groetjes Chanelle, Yolée en Julia

De nieuwsbrief verschijnt (in principe) om de week.
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