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Weekflits
Nr. 16
Pietengym
De afgelopen week
hebben we het
jaarlijkse Pietengym
georganiseerd. De
gymleerkrachten
Renske en Corné
hebben een geweldig
circuit uitgezet. De
leerlingen konden
klimmen, klauteren
zoals “echte” pieten
dit doen. Zelfs de
allerkleinste leerlingen mochten deze keer naar de ICL (sporthal) om dit mee te
maken. Tot slot kregen de leerlingen allemaal een pietendiploma. Onze leerlingen
hebben zichtbaar genoten.
Hoewel de Sint nog in het land is toch alvast kerstinformatie
Geweldig dat we dit jaar toch kunnen kiezen voor een
kerstdiner. Onze oudervereniging heeft dit financieel mogelijk
gemaakt. Voor de kinderen is het altijd bijzonder om in het
donker naar school te gaan en in hun mooiste kleren te dineren.
Een Coronaproof diner op donderdagavond 17 december van
17.30 – 18.30 uur wordt verzorgt door cateringbedrijf Delight.
Het vlees is Halal. Via het ouderportaal hebben we
geïnventariseerd of er ook leerlingen vegetarisch eten. Ook hier is rekening mee
gehouden. We vragen onze leerlingen om op 7 december een glazen potje mee
te nemen met een waxinelichtje op batterijen. Dit potje gaan wij versieren en
komt op de tafels te staan tijdens de kerstmaaltijd.
Meer informatie volgt in de weekflits van 10 december.
Corona en onze organisatie
Regelmatig worden er ouders en leerkrachten getest. In sommige gevallen ook
leerlingen. De school houdt een administratie bij welke ouders, leerlingen en
leerkrachten getest zijn. Per geval hebben we overleg met ons bestuur en de
GGD om te kijken wie er in quarantaine moeten en hoelang. Ook over hoe en wie
we moeten informeren. Inmiddels is de hoeveelheid testen flink toegenomen. We
informeren u op het moment na overleg met genoemde partijen indien dit nodig
is.
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Personele voortgang
Zoals u bekend is Marjanne Stuurman, die op dinsdag in groep 7 en op woensdag
in groep 5 les gaf naar een andere school vertrokken. We hebben dit opgelost
door twee docenten van buiten, tijdelijk deze lessen te laten verzorgen. Na de
kerstvakantie moeten we deze open plaatsen opnieuw indelen. Bovendien heeft
Hanneke (groep7) besloten om in januari een dag minder te gaan werken. Dit
betekent dat we een uitdaging hebben om de formatie (indeling van leerkrachten
in de groepen op de open plekken) zo te puzzelen dat we weer een sluitende
kwalitatief goede formatie hebben.
Studybuddy
In onze school gebruiken we soms hulpmiddelen
om leerlingen te helpen zich beter te concentreren.
Voorbeelden hiervan zijn een hoofdtelefoon die het
geluid dempt maar ook een studybuddy (zie foto)
zodat de leerling minder prikkels binnen krijgt die
voor afleiding kunnen zorgen. In een normaal goed
gestructureerde groep is dit slechts nodig voor een
enkele leerling. Om de hoeveelheid aan
studybuddys in een groep te beperken hebben we
afspraken gemaakt over wie wel en wie hier niet in het lokaal gebruik van
kunnen maken. Voorwaarde is dat de leerling die dit gaat gebruiken besproken is
in ons ondersteuningsteam en vanuit dit team het advies voor het gebruik krijgt.
Leerlingen die niet in de groep op de studybuddy mogen werken kunnen in de hal
hun verwerkingen maken achter een studybuddy.
Heeft u al gehoord dat……
Ø We geen ouders mogen toelaten in onze school maar dat we één ouder
gevraagd hebben om samen met een collega van de Wagemaker zowel het
Sint als het kerstfeest in goede banen te leiden. Ik hoop dat u begrip heeft
voor deze gemaakte uitzondering omdat we voor de leerlingen een
fantastische decembermaand willen verzorgen
Ø Ouders van leerlingen uit groep 8 zelf de site van de VO scholen bekijken
om te zien of hier open dagen etc. zijn?
Ø Dat Annie voorlopig nog niet aan haar re-integratie begint en in de zomer
van 2021 met pensioen gaat en dat Cornelly voorlopig haar administratieve
taken blijft doen?
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